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 چکیده

شبكه  بيندهای که در اثر وقوع زلزله آسيب میباشد يكی از سيستمايران کشوری زلزله خيز می

فاضالب های وارده بر شبكه باشد. در اين تحقيق سعی شده به بررسی آسيبفاضالب شهری می

فصل اول اين تحقيق  در گيرد.شهری به صورت موردی شبكه شهر بروجن مورد بررسی قرار می

 گيرد.تعاريف شبكه از جمله شريانهای شبكه فاضالب و اصالحات مربوط به آن مورد بررسی قرار می

ز ني های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته وی عملكرد شبكهسدر فصل دوم اين تحقيق به برر

پردازيم نيز تعدادی از اين بررسی تحقيقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسيب پذيری می

های مورد فصل سوم اين تحقيق به بررسی جامعه آماری روش در دهيم.روابط مورد بررسی قرار می

های حليل دادهل چهارم به تصدر ف پردازيم.استفاده در اين تحقيق و معرفی نرم افزار مورد استفاده می

باشد که می GISهای خروجی نرم افزار نتايج حاصل اين تحقيق شامل نقشه .پردازيموجی میرنتايج خ

های جهت در پايان پيشنهاد دهند.های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان میآسيب

 است. استفاده از اين نتايج توسط محققان و مسئوالن بويژه ستاد بحران ارائه شده

 آسيب پذيری ،شبكه جمع آوری فاضالب ،زمين لرزه ،شريان های حياتی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -3-3

کشور ايران سرزمينی است که در يكی از مناطق زلزله خيز جهان واقع شده اين زلزله خيز 

آن آب های باشد ورشته کوهمی نی بسيار غنیيكسو ايران را سرزمينی غنی از لحاظ منابع معد بودن از

باعث خسارات جانی ومالی به ها هوايی چهار فصل را رغم زده اند و از سوی ديگر اين زمين لرزه و

 ساکنين اين سرزمين شده است.

مدفون است ، اين های گذشته بسيار آسيب ديده لولههای که در زلزلههايی يكی از سيستم

ی و عبور از نواحی مختلف در معرض خطرات زيادی قراردارند آسيب ديدن خطوط به علت گستردگ

بررسی آسيب  آورد ومی باعث وقفه در زندگی امروزی شده ومشكالت فراوانی را به بارها اين شبكه

عالوه بر مشخص کردن ميزان ها يكی از اين شريان پذيری شبكه جمع آوری فاضالب به عنوان

دادن نقاط ضعيف شبكه اولين قدم جهت برنامه ريزی اقدامات نوسازی ،  احتمالی ونشانهای آسيب

 باشد.می مقاوم سازی وبرنامه ريزی برای مديريت شرايط اضطراری

 

 بیان مسئله -3-2

ذخيره، تامين، انتقال و توزيع نيازهای ی تاسيسات و تجهيزاتی که وظيفه ها،به مجموعه سازه

مع آوری، ذخيره و تصفيه يا بازيافت فاضالب و مواد زائد و يا حياتی شامل آب، برق، گاز و يا ج

 حياتی گفتههای برقراری ارتباط شامل تلفن ثابت و همراه، اينترنت و داده را دارند شريان

پيدا است گستردگی و عملكرد بی وقفه ها همانطورکه از اسم اين سازه O,Rourke)  (1998,شود.می
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باشد. کلمه شريان بر گستردگی اين شبكه و کلمه ها مین سازهاين شبكه دو خصوصيت اصلی اي

 .(1-1حياتی برتداوم اين شبكه حتی در حوادثی مانند زلزله داللت دارد )شكل

 

 [1]  حياتیهای نمايش شريان -1-1شكل 

 

های از خصوصيات مشترک شريانای باشند، نمونهمی دارای خصوصيات مشترکیها اين سازه

 .[2] توان به صورت زير بر شمردمی حياتی را

انسان گسترش های معمول مانند رگهای بر خالف سازهها گستردگی شبكه در ناحيه: شريان

توان تحليل شبكه را مربوط نمی يافته اند و مناطق وسيعی را تحت پوشش قرار داده اند. به اين ترتيب

ل خطر، تراز آب زير زمينی و خاصی دانست و مسائلی همچون خاک شناسی، تحليی به منطقه

 خواهد شد.ها نقاط مختلف شبكه  باعث پيچيدگی تحليلهای تفاوت

ی اثر خواهند گذاشت عمعموال عملكرد اجزای اصلی بر اجزای فرها تاثير متقابل اجزا:  در شبكه

 شود.می یعآب فرهای آب اصلی باعث قطع شدن لولهی عنوان مثال قطع لوله

های خاص، شبكهی حياتی مختلف: به غير از تاثير اجزا در يك شبكهای هاندرکنش شريان

گذارند. از اين نظر در صورت بررسی وسيع تر اگر بررسی شهر مد می مختلف نيز بر روی يكديگر تاثير

توکيو به علت نبود  1323مختلف را در نظر گرفت. در زلزله های بايستی اندرکنش شبكهمی نظر باشد،

ريشتر باعث  6.3سانفراسيكو با بزرگاری  1330ر نفر در آتش سو ختند، همچنين زلزله هزا 123آب 
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شكست سيستم توزيع آب شد که به نوبه خود در پيشرفت آتش سوزی منطقه منسن نقش داشته  

 .(2-1است )شكل

مانند زلزله، آسيب ديدگی ای ايجاد خسارت ثانويه: عالوه بر خسارت بر خود شبكه تحت حادثه

آب های توان به بی آبی در اثر آسيب ديدگی لولهمی تواند باعث آسيب جدی شود کهها مین شبكهاي

گاز اشاره کرد. اين شرايط موجب وقفه در زندگی اجتماعی، رنجش مردم و های و آتش سوزی در لوله

 در صورت طوالنی شدن موجب خشم افراد جامعه گردد.

 گردد:می حياتی در موارد زير  خالصههای رد شريانبه طور کلی اهميت بحث و بررسی در مو

پيداست عملكرد بسيار مهم در شهر دارند و تامين ها حياتی همان گونه که از نام آنهای شريان

قابل تامل اين است که در هنگام زلزله نياز به ی باشند. مسئلهمی حياتیی اوليههای نياز ی کننده 

 باشد.می بيشترها اين سازه

مدفون هستند و در صورت ايجاد مشكل، های حياتی عموما به صورت شبكههای شريان

باشد. با مرور زمان ممكن است اين نيافتن عيب موجب خسارت شديد به می تشخيص آن سخت

صورت ناگهانی در دراز مدت شود. به عنوان مثال نشت آب و عدم تشخيص آن  باعث شستن زمين و 

 ی خواهد شد.نشت گاز باعث آتش سوز

در صورت آسيب  اند،پراکنده گشتهای حياتی به طور گسترده در ناحيههای از اين رو که شريان

 گردد.می بسيار زيادی ايجادهای حجم خرابی ها،پذير بودن اين سيستم
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 [3] ميالدی 1330گسترش آتش سوزی ساعاتی پس از زلزله سانفرانسيسكو در سال  -2-1شكل 

 

باشد زيرا اوال اين می حياتیهای قبلی سيستم فاضالب يكی از مهمترين شريان با توضيحات

دهد. ثانيا عملكرد آن حياتی می پيچيده را در يك منطقه تشكيلی گستردهی سيستم يك شبكه

 فاضالب ضروریی مانند زلزله است چرا که حفظ تميزی يك منطقه با تخليهای حتی بعد از حادثه

گوناگون برای های هميشه دارای مقدار زيادی مواد خارجی هستند که به صورتها باشد. فاضالبمی

شود که ای میحتی واگيردار ناشناختههای زندگی موجودات زنده زيان آورند و سبب شيوع بيماری

باشد. در صورت ورود می ممكن است يك شهر را از پا درآورد، معروفترين اين بيماريها وبا و طاعون

هوازی موجود در آن، اکسيژن محلول در آب را های تصفيه نشده به منبع طبيعی آب، باکتری فاضالب

گردد، همچنين مواد می تنفس کرده که کاهش اکسيژن آب موجب از بين رفتن حيوانات آبزی

شود. می شود، موجب مسموميت موجودات زندهمی صنعتیهای شيميايی سمی که وارد پساب

 راها ز فلزات مانند آرسنيك، سرب و نيز ترکيبات شيميايی مانند دترجنتسمی برخی اهای نمك

تواند باعث رها شدن تصادفی مواد شيميايی خطرناک که می دانست. زلزلهها توان جزو اين گروهمی

جمع های زيست محيطی شود. در صورت آسيب ديدن شبكهی باعث ايجاد آلودگی و يا حتی فاجعه
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عفونی پس از های فن مناطق آسيب ديده را فراگرفته و احتمال شيوع بيماریآوری فاضالب بوی تع

زلزله وجور دارد. گازهايی مانند آمونياک، دی اکسيد کربن، کلر، بنزين، متان و غيره خطر انواع 

را دارد و بسته به ميزان غلظت اين گازها موجب سوزش چشم، خارش، سردرد، تنگی ها مسموميت

شود. همچنين بخشی از گازهای خارج شونده از فاضالب مانند متان، می ی و مرگنفس يا حتی بيهوش

اتان، بنزين با مخلوط شدن به نسبت معينی با اکسيژن هوا خاصيت شعله ور شدن دارند و امكان 

و ها که باعث ايجاد خرابی در راهها و منهولها از طرفی شناور شدن لوله. [4]آورند می انفجار به وجود

باشد. همچنين در صورت می آسيب ديدگی اين شبكهی ثانويههای شوند از ديگر خسارتمی افيكتر

همچون زلزله، نياز است معابر ای جمع آوری فاضالب در حادثهی شبكهی نياز به تعمير خطوط لوله

 بزرگ بسته شود. آسيبهای اصلی شهر به دليل کندن معابر و وجود وسايل سنگين مانند جرثقيل

گذارند؛  گرفتگی در يك می جمع آوری فاضالب متقابال روی يكديگر تاثيری ديدگی اجزای شبكه

  انشعابی شود.های تواند باعث باال زدن فاضالب از لولهمی اصلی فاضالبی لوله

جمع آوری فاضالب اهميت وااليی دارد.  به طور کلی ی از اين رو بررسی آسيب پذيری شبكه

زيرزمينی، تحت ی خطوط لولههای ليلی و آماری برای بررسی آسيب پذيری شبكهدو نگاه کلی تح

فيزيكی، روابطی برای يافتن های زلزله مورد توجه قرار گرفته است، در نگرش تحليلی به کمك واقعيت

شود. در واقع در رويكرد تحليلی به دنبال يافتن چگونگی اثر عوامل دخيل بر می کرنش در لوله ارائه

باشد که برای يافتن تخمينی از می باشيم. نگرش ديگر، نگرش آماریمی لولهی بی خطوط شبكهخرا

فاضالب بر حسب پارامتری از حرکت زمين در زلزله، با توجه به آمار خرابی ی ميزان خرابی شبكه

 باشد. مطالعات نوينی در اين نگرش به دنبال ارتباط دهی ميزان خرابی بامی گذشتههای زلزله

 .[5] بوده اند ای و ساير پارامترهای لرزه MMI ،PGA  ،PGVپارامترهايی همچون 

 خطی تقسيمهای ايستگاهی و سازههای فاضالب به دو دسته سازهی به طور کلی اجزای شبكه

 1-1دهد. جدول می جمع آوری فاضالب را نمايشی شمايی شماتيك از شبكه 3-1 شود. شكلمی

 .[6]دهد می فوق نمايشی جمع آوری فاضالب را در دو دستهی هدسته بندی اجرای شبك
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ليلی و آماری برای بررسی آسيب پذيری شبكه

PARSETHYLENE 

ليلی و آماری برای بررسی آسيب پذيری شبكه

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

های 

زلزله مورد توجه قرار گرفته است، در نگرش تحليلی به کمك واقعيت

PARSETHYLENE 

های زلزله مورد توجه قرار گرفته است، در نگرش تحليلی به کمك واقعيت

PARSETHYLENE 

های 

شود. در واقع در رويكرد تحليلی به دنبال يافتن چگونگی اثر عوامل دخيل بر 

PARSETHYLENE 

شود. در واقع در رويكرد تحليلی به دنبال يافتن چگونگی اثر عوامل دخيل بر 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEباشد که برای يافتن تخمينی از 

باشد که برای يافتن تخمينی از 

KISHنياز به تعمير خطوط لوله

KISHی نياز به تعمير خطوط لوله

KISH ی

KISHاصلی شهر به دليل کندن معابر و وجود وسايل سنگين مانند جرثقيل
اصلی شهر به دليل کندن معابر و وجود وسايل سنگين مانند جرثقيل
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 [6]خطی و ايستگاهی شبكه فاضالب های شمايی از مولفه -3-1 شكل

 

 [6] تقسيم بندی ايستگاهی و خطی سامانه فاضالب -1-1جدول 

 

 

 جمع آوری فاضالب را تشكيلی جمع آوری فاضالب که بخش اعظمی از سامانهی خطوط لوله

باشند. مدفون بودن می باشند، اين خطوط غالبا به صورت مدفونمی خطیهای دهند، جزو مولفهیم

همچنين با مدفون کردن خطوط لوله  .باشد.می خطوط  لوله به داليل زيبايی، ايمنی و استفاده از فضا

مع آوری جی شبكهی شود. خطوط لولهمی از تاثيرات تغييرات آب و هوايی بر آنها نيز جلوگيری

باالتر قطر و اهميت بيشتری دارد. اين دسته های شود، دستهمی دسته، دسته بندی 2فاضالب در 

 .[7] (4-1باشد )شكلمی بندی به صورت زير

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEجمع آوری فاضالب را تشكيل

جمع آوری فاضالب را تشكيل

KISH
1جدول 

KISH
1جدول 

KISH
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 [7]فاضالب ی شبكهی دسته بندی خطوط لوله -4-1 شكل

 

 لوله انشعاب فاضالب : .3

و خطوط جمع ها صنعتی را به شبكهمسكونی، تجاری يا های است که فاضالب مجموعهای لوله

 کنند.می آوری فاضالب متصل

 لوله جمع کننده فاضالب خانگی : .2

انشعاب فاضالب خانگی، صنعتی و تجاری به آن های خط لوله فاضالبی است که عمدتا لوله

 شود.می متصل

 فاضالب :ی لوله جمع کننده .1

نيمه اصلی های کرده و به لولهباشد که فاضالب بخش کوچكی از شبكه را جمع ای میلوله

 کند.می شبكه فاضالب شهر متصل

 لوله نیمه اصلی فاضالب : .4

 گردد.می خط لوله ايست که چندين شاخه لوله جمع آوری فاضالب به آن متصل

 

PARSETHYLENE 

مسكونی، تجاری يا 

PARSETHYLENE 

مسكونی، تجاری يا 

انشعاب فاضالب خانگی، صنعتی و تجاری به آن 

PARSETHYLENE 

انشعاب فاضالب خانگی، صنعتی و تجاری به آن 

KISH
KISH
1KISH شكل
-1 شكل KISH

-4 KISH
4
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 خط لوله اصلی جمع آوری فاضالب : .5

 شود.یم شود که فاضالب يك يا چند خط  نيمه اصلی به آن متصلمی به لوله فاضالبی گفته

 خط انتقال فاضالب اصلی :  .0

 شود که فاضالب چندين خط فاضالب جمع آوری اصلی به آن ريختهمی به خط فاضالبی گفته

 شود.می

 خط گیرنده فاضالب : .7

 اصلی شبكه فاضالب مختلط و نيمه مختلط به آن متصلهای خط لوله فاضالبی است که لوله

خصوص سرريز بخشی از جريان فاضالب آن در مواقع مهای گردد و بر روی آن تاسيسات و سازهمی

 .باشدمی بارندگی به منابع پذيرنده پيش بينی شده

 خط نهایی فاضالب : .8

 کل سامانه را به تصفيه خانه انتقالی خط  لوله فاضالبی است که فاضالب جمع آوری شده

 دهد.می

 سازد، کهمی ديگر متمايزهای را از سازهها باشد که آنمی مدفون دارای ويژگی هايیهای لوله

 :  توان به موارد زير اشاره کردمی

  خصوصيات ظاهری مانند طويل بودن، وزن کم و همچنين واقع شدن در زير زمين 

 رو زمينی تاثير چندانی ندارد.های نيروی اينرسی بر خالف سازهها در اين سازه 

 زير زمينی که عموما خاک ی هارو زمينی عموما ثابت است اما پی سازههای پی سازه

 کند.می است، در اثر جابجايی حرکت

 های به علت طول زياد اين خطوط ناچار اين خطوط از مناطقی مانند گسل يا زمين

 گردد.می روزمينی در آنها ممنوع است ردهای مستعد روانگرايی و يا زمين لغزش که ساخت سازه

 رو زمينی بسيار بيشتر است. هایلوله نسبت به سازه -ميرايی سيستم خاک 

PARSETHYLENE بارندگی به منابع پذيرنده پيش بينی شده

PARSETHYLENE بارندگی به منابع پذيرنده پيش بينی شده

خط نهایی فاضالب :

PARSETHYLENE 
خط نهایی فاضالب :

خط  لوله فاضالبی است که فاضالب جمع آوری شده

PARSETHYLENE 
خط  لوله فاضالبی است که فاضالب جمع آوری شده

های را از سازهها باشد که آن

PARSETHYLENE 

های را از سازهها باشد که آن

خصوصيات ظاهری مانند طويل بودن، وزن کم و همچنين واقع شدن در زير زمين 

PARSETHYLENE 

خصوصيات ظاهری مانند طويل بودن، وزن کم و همچنين واقع شدن در زير زمين 

 PARSETHYLENEرو زمينی تاثير چندانی ندارد.

رو زمينی تاثير چندانی ندارد.

KISH
خط لوله فاضالبی است که لوله

KISH
خط لوله فاضالبی است که لوله

گردد و بر روی آن تاسيسات و سازه

KISHگردد و بر روی آن تاسيسات و سازه

KISHبارندگی به منابع پذيرنده پيش بينی شده
بارندگی به منابع پذيرنده پيش بينی شده
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 سرعت، شتاب و ديگر خصوصيات  ها،رو زمينی، نقاط اين سازههای به علت ابعاد کم سازه

 زلزله را بدون اختالف فاز دارند ولی در خطوط لوله نقاط مختلف اختالف فاز دارند.

عنوان مثال گذشته نقش اساسی داشته است. به های زلزلههای جنس لوله تقريبا در تمام داده

باشد می پلی اتيلن بسيار عالیهای باشد که عملكرد لولهمی گزارشات از زلزله بم حاکی از اين موضوع

آزبست سيمان در زلزله های قبل از وقوع زلزله نصب شده است. همچنين لولهها هر چند که اين لوله

ری لوله عاملی است که از بم به دليل نداشتن انعطاف پذيری بيشترين آسيب را ديدند. شكل پذي

کند. شكل پذيری چند درصدی ممكن است تا به می آسيب پذيری لوله در مقابل زلزله جلوگيری

سيستم لوله گذاری کمك کند، تا با حرکت زمين اطراف لوله همراه شود و لوله بتواند از صدمه 

پذيری به سه گروه صلب، بزرگ فرار کند. خطوط لوله از لحاظ شكل های خوردن شديد در طول زلزله

توان با يك تير خمشی و يك می شود. يك لوله صلب رامی نيمه صلب و انعطاف پذير تقسيم بندی

توان با قوس يا کمان مقايسه کرد. لوله صلب تحت حداکثر بار قائم پيش بينی می لوله انعطاف پذير را

 نعطاف پذير به قدری تغيير شكلای شود؛ حال آنكه لولهنمی شده دچار تغيير شكل قابل توجهی

تغيير شكل دهند که ای بايد به اندازهها دهد که در خاک مجاور ايجاد فشار پسيو کند. اين لولهمی

ساخته شده با ضخامت يكسان های مقطع آنها از حالت دايروی به شكل بيضوی درآيد. عموما بين لوله

اشند. لوله هايی که صلب هستند ولی قادر به بمی هر کدام که قطر بيشتری دارند انعطاف پذيرتر

ی باشند در ردهمی به علت خاصيت انعطاف پذيری خود مانند قطر زيادای تحمل بارهای قابل مالحظه

مختلف بكار رفته های جمع آوری فاضالب لوله هايی با جنسهای در شبكه .نيمه صلبندهای لوله

)هزينه خريد لوله، اجرای لوله و ها ردی همچون هزينهمختلف و مواهای است. به بازار آمدن لوله

نگهداری لوله(، اجرای لوله، حمل و نقل لوله، مقاومت در برابر خوردگی و بارهای استاتيكی و 

جمع ی مختلف شبكههای ديناميكی و خصوصيات ديگر لوله باعث گرديده تا انتخاب لوله در قسمت

باشد. اتصال می فی اتصاالت هر جنس لوله منحصر به خودآوری فاضالب متفاوت بوده باشد. از طر

شود می باشد، غالبا بيشتر لوله هايی که در کارخانه ساختهها میسازهی يكی از نقاط حساس در کليه

PARSETHYLENE نيمه صلب و انعطاف پذير تقسيم بندی

PARSETHYLENE مینيمه صلب و انعطاف پذير تقسيم بندی

PARSETHYLENE می

توان با قوس يا کمان مقايسه کرد. لوله صلب تحت حداکثر بار قائم پيش بينی 

PARSETHYLENE 
توان با قوس يا کمان مقايسه کرد. لوله صلب تحت حداکثر بار قائم پيش بينی 

شود؛ حال آنكه لوله

PARSETHYLENE 

شود؛ حال آنكه لوله

دهد که در خاک مجاور ايجاد فشار پسيو کند. اين لوله

PARSETHYLENE 

ای بايد به اندازهها دهد که در خاک مجاور ايجاد فشار پسيو کند. اين لوله

PARSETHYLENE 

ای بايد به اندازهها 

مقطع آنها از حالت دايروی به شكل بيضوی درآيد. عموما بين لوله

PARSETHYLENE 

های مقطع آنها از حالت دايروی به شكل بيضوی درآيد. عموما بين لوله

PARSETHYLENE 

ساخته شده با ضخامت يكسان های 

PARSETHYLENE 

ساخته شده با ضخامت يكسان 

اشند. لوله هايی که صلب هستند ولی قادر به 

PARSETHYLENE 

اشند. لوله هايی که صلب هستند ولی قادر به 

 PARSETHYLENEبه علت خاصيت انعطاف پذيری خود مانند قطر زياد

میبه علت خاصيت انعطاف پذيری خود مانند قطر زياد PARSETHYLENE 

می

KISH سيستم لوله گذاری کمك کند، تا با حرکت زمين اطراف لوله همراه شود و لوله بتواند از صدمه

KISH سيستم لوله گذاری کمك کند، تا با حرکت زمين اطراف لوله همراه شود و لوله بتواند از صدمه

KISHخوردن شديد در طول زلزله
KISHهای خوردن شديد در طول زلزله

بزرگ فرار کند. خطوط لوله از لحاظ شكل های  KISH
بزرگ فرار کند. خطوط لوله از لحاظ شكل 
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مصرفی اعم از  توليد داخلی يا های طرح اتصال را نيز به همراه دارد. يكی از مشكالت حال حاضر لوله

مدفون در زمين های بودن اتصاالت آن است.  مطالعات انجام شده در مورد لولهی اوارداتی  غير لرزه

دهد که تعداد خرابيها در می کانتو در توکيو، يوکوهاما و زمين لرزه فوکو و نيگاتا نشانهای لرزه

ل خرابی اتصاالت بيشتر در مح ].باشدمی ناشی از شكست در بدنهها اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابی

کند. اتصاالت می جانبی ديگر بروزهای زانويی، سه راهی، شير آالت و محل اتصال خط لوله به سازه

باشند. اتصاالتی که اجازه می شوند لذا معموال ضعيف ترنمی شبكه فاضالب برای تحمل فشار طراحی

مانند اتصاالت شود. می دهند اتصاالت صلب گفتهنمی مجاور رای جابجايی در محل انتهای دو قطعه

جوشی يا پر شونده با مالت سيمان و قير. اتصاالتی را که در محل اجازه دوران يا جابجايی برای دو 

انواع جنس  .شودمی آورند اتصاالت شكل پذير يا انعطاف پذير گفتهمی قطعه نسبت به هم فراهم

 :[4,8] باشدمی به شرح زيرها فاضالب و اتصاالت متداول آنهای لوله

 سفالی:های لوله 

گردد. در فرايند می سفالی به تمدن خاور ميانه و خاور دور برهای اولين مورد استفاده از لوله

 خشكها شوند. در طی اين فرايند، پس از آنكه لولهمی تناوبی پختههای در کورهها توليد، لوله

به تدريج ها لولهها شوند. در کورهمی گيرند و به طور مرتب چيدهمی شوند آنها در داخل کوره قرارمی

دهند می پزند تا به يك گرمای مناسب برسند، در اين هنگام اجازهمی و به صورت مناسب گرم شده و

شود. عمل ياد می که کوره خنك شود. سپس دريچه ورودی باز شده و محتويات کوره از آن خارج

خورنده  های در برابر اسيدها ومت اين لولهشود.  مقامی تكرارها شده اينك برای دسته جديد لوله

باشد، همچنين سطح اين می در برابر آب بسيار کمها باشد و نفوذپذيری اين لولهمی فاضالب بسيار باال

شكنندگی و وزن ها گردد. عيب اين لولهمی باشد و فاضالب به خوبی از آن ردمی بسيار صافها لوله

باشد. می الستيكیهای معموال به صورت نر و ماده  با کمك حلقهها ن لولهباشد، پيوند ايها میزياد آن

سفالی بيشتر های شوند. همچنين لولهمی صلبيت اين اتصاالت بسيار زياد است و مدام دچار شكست

توانند آب را در خود جذب می خشك باشندها روند وقتی اين لولهمی به داليل  فيزيكی رو به زوال

PARSETHYLENE فاضالب و اتصاالت متداول آن

PARSETHYLENE ها فاضالب و اتصاالت متداول آن

PARSETHYLENE  به شرح زيرها

PARSETHYLENE به شرح زير

سفالی به تمدن خاور ميانه و خاور دور بر

PARSETHYLENE 

سفالی به تمدن خاور ميانه و خاور دور بر

PARSETHYLENE 

شوند. در طی اين فرايند، پس از آنكه لوله

PARSETHYLENE 

شوند. در طی اين فرايند، پس از آنكه لوله

گيرند و به طور مرتب چيده

PARSETHYLENE 

میگيرند و به طور مرتب چيده

PARSETHYLENE 

شوند. در کورهمی

PARSETHYLENE 

شوند. در کوره

PARSETHYLENE 

پزند تا به يك گرمای مناسب برسند، در اين هنگام اجازه

PARSETHYLENE 

پزند تا به يك گرمای مناسب برسند، در اين هنگام اجازه

 PARSETHYLENEکه کوره خنك شود. سپس دريچه ورودی باز شده و محتويات کوره از آن خارج

که کوره خنك شود. سپس دريچه ورودی باز شده و محتويات کوره از آن خارج

KISH جوشی يا پر شونده با مالت سيمان و قير. اتصاالتی را که در محل اجازه دوران يا جابجايی برای دو

KISH جوشی يا پر شونده با مالت سيمان و قير. اتصاالتی را که در محل اجازه دوران يا جابجايی برای دو

KISHقطعه نسبت به هم فراهم
KISHمیقطعه نسبت به هم فراهم

KISHآورند اتصاالت شكل پذير يا انعطاف پذير گفتهمی
آورند اتصاالت شكل پذير يا انعطاف پذير گفته
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گذارد با چنين تر و خشك شدن می آب جذب شده در اثر بخار شدن نمك خود را باقیکنند. اين 

شود. برش لوله و ترميم مجاری و همچنين حمل و نقل می سفالی پديدارهای متوالی، ترک در لوله

 باشد.ها میاز ديگر مشكالت اين لولهها با توجه به شكننده بودن آنها اين لوله

 بتنی:های لوله 

 ديگر ارزان ترهای نسبت به لولهها باشند. اين لولهمی بتنی در دو نوع ساده و يا مسلحهای لوله

شود می باشد و باعثمی مقاومت کم در برابر خورندگی فاضالبها عيب اصلی اين لوله باشد،می

ش کند. سيمان بكار رفته در بتن خورده شده و پس از مدتی مقاومت لوله از بين رفته و سقف آن ريز

اين موضوع برای مناطق گرم اهميت دو چندان دارد. کاربرد سيمان ضد سولفات برای ساختن چنين 

برد. نمی کند ولی اثر فرسايشی سطح لوله را کامل از بينمی لوله هايی الزم است و عمر لوله را زياد

يا اپوکسی پوشاند. عيب برای جلوگيری بايد سطح داخل لوله را از مواد پالستيكی مانند پلی اتيلن و 

باشد. همچنين کوتاه بودن قطعات باعث افزايش اتصاالت خواهد می بتنی شكنندگیهای ديگر لوله

از جنس بتن آرمه، ای باشد و ممكن است با حلقهمی بتنی به صورت نر و مادههای شد، اتصاالت لوله

اول درون ی يكی پيرامون زبانه لولهالستی پيوند آب بندی گردد، ابتدا حلقهی در محل اتصال نقطه

شود. قسمت نر و ماده می شود و سپس لوله دوم بر روی زبانه جازدهمی شيار مخصوص جاسازی

فوالدی باشد. حلقه فوالدی زبانه لوله، مقطعی نورد شده است که در ی ممكن است با و يا بدون حلقه

فوالدی داخلی و های ود دارد. ابعاد حلقهروی آن شياری برای فراگيری الستيك آب بندی اتصال وج

خارجی لوله طوری تنظيم شده است که دو لوله با فشار در هم جا رفته به طوری که پيوستگی 

 الستيكی ايجاد شود. فشار ناشی از اين پيوستگی باعث آب بندی بهتر درزی االستيك در حلقه

مل خورنده محيطی، درزهای اتصال از داخل فوالدی در مقابل عواهای شود. برای محافظت از حلقهمی

و خارج با مالت پر شود. عالوه بر موارد فوق سنگينی زياد و حمل و نقل سخت از ديگر مشالت اين 

 باشد.ها میلوله

 

PARSETHYLENE  برای جلوگيری بايد سطح داخل لوله را از مواد پالستيكی مانند پلی اتيلن و

PARSETHYLENE  برای جلوگيری بايد سطح داخل لوله را از مواد پالستيكی مانند پلی اتيلن و

باشد. همچنين کوتاه بودن قطعات باعث افزايش اتصاالت خواهد 

PARSETHYLENE 
باشد. همچنين کوتاه بودن قطعات باعث افزايش اتصاالت خواهد 

بتنی به صورت نر و ماده

PARSETHYLENE 

میبتنی به صورت نر و ماده

PARSETHYLENE 

باشد و ممكن است با حلقهمی

PARSETHYLENE 

باشد و ممكن است با حلقه

پيوند آب بندی گردد، ابتدا حلقه

PARSETHYLENE 

ی پيوند آب بندی گردد، ابتدا حلقه

PARSETHYLENE 

الستی 

PARSETHYLENE 

ی الستی الست

PARSETHYLENE 

يكی پيرامون زبانه لولهی الستی 

PARSETHYLENE 

يكی پيرامون زبانه لوله

شود و سپس لوله دوم بر روی زبانه جازده

PARSETHYLENE 

شود و سپس لوله دوم بر روی زبانه جازده

فوالدی باشد. حلقه فوالدی زبانه لوله، مقطعی نورد شده است که در 

PARSETHYLENE 

فوالدی باشد. حلقه فوالدی زبانه لوله، مقطعی نورد شده است که در 

 PARSETHYLENEود دارد. ابعاد حلقه

 PARSETHYLENEهای ود دارد. ابعاد حلقه

های 

KISH اين موضوع برای مناطق گرم اهميت دو چندان دارد. کاربرد سيمان ضد سولفات برای ساختن چنين

KISH اين موضوع برای مناطق گرم اهميت دو چندان دارد. کاربرد سيمان ضد سولفات برای ساختن چنين

KISHلوله هايی الزم است و عمر لوله را زياد
لوله هايی الزم است و عمر لوله را زياد
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 آزبست سیمانی:های لوله 

در اروپا آغاز شد و طولی نكشيد که روش ساخت  13فناوری توليد آزبست سيمان از اواخر قرن 

آزبست سيمان ابداع گرديد. در فرآيند توليد، مخلوطی از الياف آزبست و سيمان با آب بر ای هلوله

شود. مخلوط عبور داده شده از غربال بر روی يك تسمه چرخنده می روی يك غربال دورانی ريخته

عالوه  شود، با دوران دادن قالبمی ريخته شده و به وسيله آن، مخلوط به يك قالب فوالدی انتقال داده

شود و با رسيدن مخلوط به حد مورد می شود، رفته رفته ضخامت آن کممی بر اينكه مخلوط متراکم

يابد، پس از می شود و به محل عمل آوری با بخار آب انتقالمی نظر قالب از داخل ماشين بيرون آورده

دهد. می را تشكيل شود که سهم زيادی از عمل آوریمی عمل آوری با بخار عمل آوری با آب انجام

باشد و در برابر خورندگی فاضالب می بتنی سبك تر و دارای زبری کمتریهای از لولهها اين لوله

بايستی از سيمان ضد سولفات استفاده کرد؛ همچنين می حتماها باشد. در ساختن اين لولهمی ضعيف

پوشانند. می نند پلی اتيلن و اپوکسیبرای مقابله با خوردگی آنها  درون آنها را با مواد پالستيكی ما

کنند. معمولی می بيرونی آنها را قير اندودی زير زمينی جدارههای برای جلوگيری از خورندگی آب

باشد. در می الستيكیهای آزبست سيمان کاربرد اتصال از نوع غالف و حلقههای ترين نوع اتصال لوله

ی الستيكی قرار دارند، حلقهی ست معموال سه حلقهيك مانشون که خود از جنس آزبست و سيمان ا

 و نيز آب بندیها الستيكی ميانی برای جلوگيری از برخورد دو لوله و تامين انقباض و انبساط آن

باشند. برای آسانی قرار دادن می ديگر برای تكميل آب بندی هر يك از دو لولهی باشد، دو حلقهمی

کنند. در می را پيش از کارگذاشتن با روغن هايی آغشتهها ود آنخهای الستيكی در محلهای حلقه

و نيز امكان جابجايی دو طرف ها الستيكی به علت خاصيت ارتجاعی حلقهی حالت استفاده از سه حلقه

 باشد.می لولهی لوله در حد مجاز، آسيب پذيری اين نوع اتصال کمتر از بدنه

 پالستیکی:های لوله 

شود، تعلق دارند. پليمرها معموال از پليمريزه می وهی مواد که پليمر ناميدهبه گرها پالستيك

گردد و می مولكولی طوالنی تشكيلی شوند که در اين فرآيند زنجيرهامی کردن مواد آلی ساده توليد

PARSETHYLENE باشد. در ساختن اين لوله

PARSETHYLENE حتماها باشد. در ساختن اين لوله 

PARSETHYLENE  حتماها 

برای مقابله با خوردگی آنها  درون آنها را با مواد پالستيكی ما

PARSETHYLENE 
برای مقابله با خوردگی آنها  درون آنها را با مواد پالستيكی ما

زير زمينی جداره

PARSETHYLENE 

ی زير زمينی جداره

PARSETHYLENE 

ی 

آزبست سيمان کاربرد اتصال از نوع غالف و حلقه

PARSETHYLENE 

آزبست سيمان کاربرد اتصال از نوع غالف و حلقه

PARSETHYLENE 

ست معموال سه حلقه

PARSETHYLENE 

ی ست معموال سه حلقه

PARSETHYLENE 

ی 

الستيكی ميانی برای جلوگيری از برخورد دو لوله و تامين انقباض و انبساط آن

PARSETHYLENE 

الستيكی ميانی برای جلوگيری از برخورد دو لوله و تامين انقباض و انبساط آن

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEباشند. برای آسانی قرار دادن 

باشند. برای آسانی قرار دادن 

KISHعمل آوری با بخار عمل آوری با آب انجام

KISHعمل آوری با بخار عمل آوری با آب انجام

KISHبتنی سبك تر و دارای زبری کمتری
بتنی سبك تر و دارای زبری کمتری
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های پالستيكی با فرآوردههای وجود دارد. لولهها انشعابی نيز در آنهای در برخی موارد شاخه

های لولهی عمدهی شوند، و بر اساس مواد بكاررفته و فرآيند توليد به سه دستهمی يمی ساختهپتروش

پالستيكی در چند دهه های شوند. لولهمی تقسيم GRPهای يو پی وی سی و لولههای پلی اتيلن، لوله

شوند. می هداشته اند. اين مصالح به عنوان مصالح ويسكواالستيك شناختای اخير رشد قابل مالحظه

باشد بنابراين برای تامين می ديگرهای از جنسها دارای سختی کم تری نسبت به لولهها اين لوله

انعطاف ها بايستی نسبت قطر به ضخامت کمتری داشته باشد. خصوصيت بارز اين لولهمی مقاومت

عويق بيندازد تغيير باشد، البته اگر انعطاف پذيری خوب لوله، شكست را به تمی پذيری باالی آنها

تحت فشار افزايش فشار داخل را های زياد ممكن است باعث انسداد لوله شده و برای لولههای شكل

مقاومت در برابر ها همراه شود و منجر به آسيب جدی برای لوله شود. از ديگر خصوصيات اين لوله

 و  ضريب زبری خيلی خوبخورندگی از داخل و خارج، سهولت حمل و نقل، سهولت تعمير و تعويض 

 باشد.می

 پلی اتیلنی:های لوله 

از مواد پتروشيمی ها اين لولهاست.  وارد بازارهای جهان گشته 1322پلی اتيلن از سال های لوله

بر اساس ها ايستد.  اين لولهمی شود. چگالی پلی اتيلن کمتر از آب است بنابراين روی آبمی ساخته

 شود. یم چگالی به سه نوع تفسيم

    دقيقه 13گرم در  6/3( و با شاخص ذوب 313/3-322/3) چگالی پايين 

  دقيقه 13گرم در  2/3( و با شاخص ذوب 320/3-343/3)چگالی متوسط 

 13گرم در  2/3( و با شاخص ذوب 341/3-302/3) پلی اتيلن سخت :چگالی باال 

 دقيقه

مخصوص و ساختمان کريستالی عامل ديگری که در شناخت پلی اتيلن موثر است  عالوه بر وزن

کند. شاخص ذوب و می شاخص ذوب است، شاخص ذوب مقدار مواد ذوب شده را در يك گرم بيان

باشد. هر چه ون مخصوص پلی اتيلن بيشتر باشد می مقاومت پلی اتيلنی وزن مخصوص تعيين کننده

PARSETHYLENE  خورندگی از داخل و خارج، سهولت حمل و نقل، سهولت تعمير و تعويض

PARSETHYLENE  خورندگی از داخل و خارج، سهولت حمل و نقل، سهولت تعمير و تعويض

وارد بازارهای جهان گشته

PARSETHYLENE 

وارد بازارهای جهان گشته

شود. چگالی پلی اتيلن کمتر از آب است بنابراين روی آب

PARSETHYLENE 

میشود. چگالی پلی اتيلن کمتر از آب است بنابراين روی آب

PARSETHYLENE 

می

 PARSETHYLENEگرم در  6/3

13گرم در  6/3 PARSETHYLENE 

13

KISHزياد ممكن است باعث انسداد لوله شده و برای لوله

KISHزياد ممكن است باعث انسداد لوله شده و برای لوله

KISHهمراه شود و منجر به آسيب جدی برای لوله شود. از ديگر خصوصيات اين لوله
همراه شود و منجر به آسيب جدی برای لوله شود. از ديگر خصوصيات اين لوله
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باشد و مقاومت آنها در برابر خوردگی می صافی دارای ديوارهها ن لولهمقاومت آن بيشتر است. اي

صنعتی بايستی نسبت به ترکيبات های ناشی از فاضالب خانگی خوب است ولی در رابطه با فاضالب

کم است بنابراين بايد در ها مواد آن تحقيقات صورت بگيرد. از طرفی مقاومت استاتيكی جنس اين لوله

ها کارخانهها ها دقت بيشتری گردد. همچنين برای افزايش مقاومت استاتيكی اين لولهبستر سازی آن

پلی اتيلن دو جداره کرده اند عالوه بر آن امروزه برای اين کار از پلی اتيلن های اقدام به توليد لوله

 خاصيت شود و با اينمی انعطاف پذير محسوبهای جزو لولهها شود.  اين لولهمی فشرده استفاده

ای توانند با درازای زياد ساخته شوند انعطاف پذيری وکم بودن اتصاالت باعث عملكرد خوب لرزهمی

باشد. امروزه اين می سريع و اتصاالت آن مكانيكی يا با جوش حرارتیها شود. کارگذاری اين لولهمی

توان به عمر ها میاين لولهاز مهمترين خصوصيت ديگر  متر نيز ساخته شده است. 2های تا قطرها لوله

طوالنی، سبكی و راحتی نصب و اجرا، مقاومت سايشی باال، طاقت بسيار خوب و تحمل تغيير 

مختلف، مقاومت خوب در برابر نورهای ماوراء بنفش و های زياد، قابليت ساخت در شكلهای شكل

های ری عقيده دارند، لولهباشد. بسيامی کمترين مقاومت در مقابل جريان عبوری در سيستم فاضالب

توزيع به علت تغييرات فشار در طول شبانه روز و تكرار اين موضوع در تمام های پلی اتيلن در شبكه

دهد، در می خستگی شده و انعطاف پذيری خود را در قبال تغيير حالت از دستی سال، دچار پديده

گردد. مسئله ديگر موضوع می ری ايجادطول در لوله و حتی حين بهره برداهای اثر اين موضوع ترک

سال  12باشد و لذا لوله بايد با عمر بيش از می به مرور زمان در اثر کارها اليه اليه شدن اين لوله

 تعويض گردد.

 یو پی وی سیهای لوله 

ها شوند. ترموپالستيكمی پالستيكی به دو گروه اصلی ترموپالستيك و ترموست تقسيمهایلوله

توانند به سرعت تغيير شكل داده می شوند. آنهامی رارت نرم شده و هنگام سرد شدن سختدر اثر ح

شوند، اما مراحل فرآيند دوباره بايد کنترل و محدود شود تا از بقاء خصوصيات اوليه اطمينان حاصل 

دومين  U-PVCشود. می ترموپالستيكی است که با استفاده از روش اکستروژن توليد U-PVCشود. 

PARSETHYLENE  طوالنی، سبكی و راحتی نصب و اجرا، مقاومت سايشی باال، طاقت بسيار خوب و تحمل تغيير

PARSETHYLENE  طوالنی، سبكی و راحتی نصب و اجرا، مقاومت سايشی باال، طاقت بسيار خوب و تحمل تغيير

زياد، قابليت ساخت در شكل

PARSETHYLENE 
های زياد، قابليت ساخت در شكل

PARSETHYLENE 
مختلف، مقاومت خوب در برابر نورهای ماوراء بنفش و های 

PARSETHYLENE 
مختلف، مقاومت خوب در برابر نورهای ماوراء بنفش و 

کمترين مقاومت در مقابل جريان عبوری در سيستم فاضالب

PARSETHYLENE 

کمترين مقاومت در مقابل جريان عبوری در سيستم فاضالب

PARSETHYLENE 

توزيع به علت تغييرات فشار در طول شبانه روز و تكرار اين موضوع در تمام 

PARSETHYLENE 

توزيع به علت تغييرات فشار در طول شبانه روز و تكرار اين موضوع در تمام 

خستگی شده و انعطاف پذيری خود را در قبال تغيير حالت از دست

PARSETHYLENE 

خستگی شده و انعطاف پذيری خود را در قبال تغيير حالت از دست

 ری ايجاد

PARSETHYLENE 

می ری ايجاد

PARSETHYLENE 

می می ری ايجاد  ری ايجاد

PARSETHYLENE 

می ری ايجاد  ری ايجاد

PARSETHYLENE 

گردد. مسئله ديگر موضوع 

PARSETHYLENE 

گردد. مسئله ديگر موضوع 

 PARSETHYLENEباشد و لذا لوله بايد با عمر بيش از 

باشد و لذا لوله بايد با عمر بيش از 

KISHشود. کارگذاری اين لوله

KISHشود. کارگذاری اين لوله

KISHمتر نيز ساخته شده است.

متر نيز ساخته شده است.
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با رنج  U-PVCباشد. ضريب زبری می الستيك پر مصرف در جهان است که مهمترين مصرف آن لولهپ

( باعث 312/3تا  314/3پلی ايتيلن های باشد اين مقدار کم ) کمتر از لولهمی 333/3تا  311/3

کند. می سرعت سرعت شستشوی خود به خودی فاضالب شده و از ايجاد رسوب درون لوله جلوگيری

پلی های برابر انعطاف پذيرتر از لوله 0/1بسيار باال است به طوری که  U-PVCهای اف پذيری لولهانعط

پلی اتيلنی های از لولهها باشد. اين لولهمی ها باشد. مدول يانگ اين لولهمی اتيلن

باشد در می کيلوگرم 32/2ميلی متر برابر  233به قطر ی باشد، وزن واحد طول اين لولهمی سنگين تر

يو پی وی سی از طريق  های باشد. لولهمی کيلوگرم 0/3پلی اتيلنی با همين قطر ی صورتی که لوله

باشد می شوند، نصب اين اتصاالت بسيار سادهمی سوکتی يا پوش فيتی به هم يا به اتصاالتشان متصل

 به سختی آتشها ه ضروريست که اين لولهباشد. ذکر اين نكتمی و در هر شرايط آب و هوايی قابل اجرا

 گيرند.می

 فایبرگالس های لوله:GRP 

های استفاده از لولهی اخير است و سابقههای فايبرگالس مربوط به دهههای تاريخ توليد لوله

 برمی گردد. 1321فايبرگالس به سال 

ها باشد. اين لولهمی شهرزين پلی استر با الباف پشم شيها اين لولهی مواد اصلی تشكيل دهنده

رويی در ی باشند. اليهمی از نظر استحكام و مقاومت در مقابل مواد شيميايی خورنده در حد مطلوبی

ميلی متر رزين مقاوم در مقابل خورندگی بوده که  23الی  13تماس با مواد دارای ضخامت حدود 

بعدی به مقدار معينی، تقويت های شود. در اليهمی نمدی با کيفيت عالی پوشاندهی توسط پارچه

کننده و رزين بكار رفته است بطوريكه استحكام مورد نظر برای لوله فراهم گردد. از نظر تقويت 

گيرد. مقاومت در برابر می بافته شده و يا مواد مشابه مورد استفاده قراری شيشه ای، پارچههای کننده

مقاوت در برابر خرد شدن، سهولت و سرعت نصب، مواد اسيدی و قليايی فاضالب، وزن مخصوص کم، 

تعميرات و توليد هر گونه اتصاالت و لوله در ی نفوذ ناپذيری کامل در بدنه و اتصال، پايين بودن هزينه

قابليت استفاده  GRPهای باشد. لولهها میطول واقطار مورد نياز مشتری از ديگر خصوصيات اين لوله

PARSETHYLENE 
:GRP

PARSETHYLENE 
:GRP

فايبرگالس مربوط به دهه

PARSETHYLENE 

های فايبرگالس مربوط به دهه

PARSETHYLENE 

های 

رزين پلی استر با الباف پشم شي

PARSETHYLENE 

رزين پلی استر با الباف پشم شي

از نظر استحكام و مقاومت در مقابل مواد شيميايی خورنده در حد مطلوبی

PARSETHYLENE 

میاز نظر استحكام و مقاومت در مقابل مواد شيميايی خورنده در حد مطلوبی

PARSETHYLENE 

باشند. اليهمی

PARSETHYLENE 

باشند. اليه

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEميلی متر رزين مقاوم در مقابل خورندگی بوده که 

ميلی متر رزين مقاوم در مقابل خورندگی بوده که 

KISH
پلی اتيلنی با همين قطر 

KISH
پلی اتيلنی با همين قطر 

سوکتی يا پوش فيتی به هم يا به اتصاالتشان متصل

KISHسوکتی يا پوش فيتی به هم يا به اتصاالتشان متصل

KISHو در هر شرايط آب و هوايی قابل اجرا
و در هر شرايط آب و هوايی قابل اجرا
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باشد. به نحوی که می امكان پذير نيست را داراها استفاده از ساير لوله در شرايط بسيار بد محيطی که

پلی های هنگامی که در مناطق جنوبی به علت خاصيت نفتی خاک و گرمای محيط استفاده از لوله

دارای ها در مقايسه با ساير لولهها شود. اين لولهمی استفادهها باشد، از اين لولهنمی اتيلن ميسر

ها به دليل نو بودن آنها در زلزلهها باشند. هنوز آمار دقيقی از رفتار اين لولهمی طول عمر بيشترين

های رفتاری همچون لولهها رسد به دليل الياف مسلح کننده اين لولهمی مشاهده نگرديده است. به نظر

ه استفاده از تمهيدات باالی توليد، نياز بهای هزينهها بتنی مسلح خواهند داشت. از معايب اين لوله

خاص در صورت استفاده در مجاورت هوا يا آفتاب، رعايت تمهيدات خاص در زمان اجرا و ديتايلهای 

به سه صورت اتصال لب به لب و ها باشد. اتصاالت اين لولهمی باالهای لوله گذاری و همچنين هزينه

 باشد.می تسمه، اتصال فلنجی قابل چرخش و اتصال فلنجی ثابت

 چدنی:های لوله 

شود. اين می لوله چدنی سخت و لوله چدنی نرم تقسيمی خطوط لوله انتقال چدنی به دو دسته

چدنی معمولی که ترکيبات گرافيت در های خورد. لولهمی قديمی به چشمی در خطوط لولهها لوله

و افزايش  باشد، سخت شكننده هستند، برای بر طرف کردن اين عيبمی به صورت سوزنیها آن

آورند، می ترکيبات گرافيتی را يه شكل کروی درها با تغييراتی در شكل ساختن آن ها،تحمل فشار آن

چدنی انعطاف پذيری و قابليت های حاصل چدنی داکتايل نام دارد که با حفظ خواص لولههای لوله

ما غير اقتصادی بودن آنها بسيار زياد است اها تحمل فشار بيشتری دارد. مقاومت استاتيكی اين لوله

شود. اين لوله در هر دو نوع سخت و نرم در برابر حمالت شيميايی با حداقل می مانع استفاده وسيع

باشد. ترد ها میپوشش قابل محافظتند. سهولت نسبی نصب با اتصاالت فشاری از ديگر مزايای آين لوله

چدن سخت بدليل انعطاف های است. لوله هابودن نوع سخت و سنگينی از ديگر اشكاالت اين لوله

باشند. در حال حاضر به دليل عدم انعطاف پذيری چدن می پذير کم در زلزله بسيار ضعيف و شكننده

رود و جای خود را به چدن نشكن داده است. در کشور لرزه می توزيع بكارهای سخت کمتر در شبكه

PARSETHYLENE 
خطوط لوله انتقال چدنی به دو دسته

PARSETHYLENE 
ی خطوط لوله انتقال چدنی به دو دسته

PARSETHYLENE 
لوله چدنی سخت و لوله چدنی نرم تقسيمی 

PARSETHYLENE 
لوله چدنی سخت و لوله چدنی نرم تقسيم

های خورد. لوله

PARSETHYLENE 

های خورد. لوله

باشد، سخت شكننده هستند، برای بر طرف کردن اين عيب

PARSETHYLENE 

باشد، سخت شكننده هستند، برای بر طرف کردن اين عيب

ترکيبات گرافيتی را يه شكل کروی در

PARSETHYLENE 

ترکيبات گرافيتی را يه شكل کروی در

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

چدنی انعطاف پذيری و قابليت های 

PARSETHYLENE 

چدنی انعطاف پذيری و قابليت 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEما غير اقتصادی بودن آنها 

ما غير اقتصادی بودن آنها 

KISHلوله گذاری و همچنين هزينه

KISHلوله گذاری و همچنين هزينه

KISHتسمه، اتصال فلنجی قابل چرخش و اتصال فلنجی ثابت
تسمه، اتصال فلنجی قابل چرخش و اتصال فلنجی ثابت
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باشد. از می ن با اتصاالت مقاوم درحال جايگزينیچدن نشكهای چدن سخت با لولههای خيز ژاپن لوله

 باشد. می چدنی نرم، مشكل تعمير، تعويض و گران قيمت بودن آنهای معايب لوله

 فوالدی:های لوله 

بر توليد لوله فوالدی بود. با توسعه و ای افزايش توليد فوالد در نيمه دوم قرن نوزدهم مقدمه

بزرگ ساخته شدند و اين امر موجب های والدی در اندازهپيشرفت کارخانه غلتك زنی ورقهای ف

به هم ها ورقی بزرگ شد.در ابتدا به روش فرآيند نورد سرد لبههای فوالدی با قطرهای ساخت لوله

قبلی گرديد و های و جوش لب به لب جايگزين روشها شد  و پس از آن روش پرس کردن لبهمی پرچ

باشد ها میفاده قرار گرفته است. انعطاف پذيری باال از محاسن اين لولهتا به امروز اين روش مورد است

توان از مواد پالستيكی ها میدر برابر خوردگی بسيار ضعيفند برای حفاظت اين لولهها اما اين لوله

باشد  بنابراين می چدنی قابليت جوش دادن آنهاهای نسبت به لولهها استفاده کرد برتری اين لوله

اتصاالت جوشی و مكانيكی مورد ی به وسيلهها گردد. اين لولهمی رد آنها در تاسيسات بيشترکارب

 گيرند. می استفاده قرار

هيماليا تا دريای مديترانه گسترش دارد واقع است. های ايران بر روی نوار آلپايد که از کوه

اوراسيا هستند. ی ايران و صفحهی عربستان، صفحهی ايران، صفحهی صفحات اصلی منطقه

شود. مرز مشترک اين دو صفحه بوسيله می صفحه عربستان راندهی ايران از زير به وسيلههای صفحه

معكوس کرده های باشد و ايجاد گسلمی زياد مشخصهای منطقه فشاری زاگرس و چين خوردگی

هند و از ی صفحهاوراسيا، از شرق توسط   هايران از شمال توسط صفحی از طرفی صفحه[9]است. 

عربستان امكان هر نوع ی آناتولی احاطه شده است و فشار ناشی از صفحهی غرب توسط صفحه

در ايران  ها ايران سلب نموده است. بنابراين اعتقاد بر اين است که وقوع زلزلهی جابجايی را از صفحه

تحت ها آسيب پذيری سازهايران است.  بررسی ی عربستان به صفحهی ناشی از حرکت و فشار صفحه

نياز اهداف گوناگونی مانند مديريت بحران، کاهش خطر زلزله، واکنش سريع پس از زلزله و  زلزله،

شريان های جمع آوری فاضالب در گروه سازهی شبكه ها،باشد. در ميان سازهمی تعميرات و بازسازی

PARSETHYLENE نسبت به لوله

PARSETHYLENE نسبت به لوله

گردد. اين لوله

PARSETHYLENE 
گردد. اين لوله

هيماليا تا دريای مديترانه گسترش دارد واقع است. 

PARSETHYLENE 

هيماليا تا دريای مديترانه گسترش دارد واقع است. 

عربستان، صفحه

PARSETHYLENE 

ی عربستان، صفحه

PARSETHYLENE 

ی 

PARSETHYLENE 

ايران و صفحه

PARSETHYLENE 

ايران و صفحه

شود. مرز مشترک اين دو صفحه بوسيله 

PARSETHYLENE 

شود. مرز مشترک اين دو صفحه بوسيله 

 PARSETHYLENEباشد و ايجاد گسل

های باشد و ايجاد گسل PARSETHYLENE 

های 

KISHتا به امروز اين روش مورد است

KISHتا به امروز اين روش مورد است

KISHدر برابر خوردگی بسيار ضعيفند برای حفاظت اين لوله
در برابر خوردگی بسيار ضعيفند برای حفاظت اين لوله
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يد. مسئله بيرون راندن فاضالب از زمانی آمی به شمارها حياتی،  يكی از مهمترين و ضروريترين سازه

پديد آمد که مردم به زندگی گروهی روی آوردند. با پيدايش شهرها و گسترش شبكه آبرسانی انسان 

بدست آمده را پسنديده دانست و تكنيك های برای پاک نگهداری زندگی خويش، بيرون راندن پساب

 راها برسانی الزم دانست. قديمی ترين فاضالبآهای شبكه جمع آوری فاضالب را پس از تكنيك شبكه

باشد فاضالب می سال پيش 2333توان در آثار تمدن هنديان مشاهده نمود. اين آثار که مربوط به می

شهر بابل، نينوا آثاری از های دهد. در خرابیمی روهای آجری و سفالی برای هدايت فاضالب را نشان

شود. در شهرهای يونان و روم قديم نيز فاضالب می انی ديدهمجراهای فاضالب و آبريزگاههای همگ

سال پيش از ميالد مسيح نسبت  2333شود که ساختمان آنها به می متر ديده 3تا  2روهايی باقطر 

هدايت فاضالب به بيرون شهر وحتی استفاده به عنوان های داده شده است. در اورشليم آثار کانال

فاضالب رو باز بودند ولی به های سال قبل بيشتر کانال 133تا نزديك  شود.می مصارف کشاورزی ديده

جمع آوری های واگيردار و زيبايی شهرها اين کانالها زير زمينی شد. کانالهای علت شيوع بيماری

ساخته شد، لندن بعد از  1263کيلومتر در سال  30فاضالب پاريس به علت شيوع بيماری به طول 

شبكه فاضالب خود را زير  1646تا  1632های نفر در سال 22333تلف شدن شيوع بيماری وبا و 

سال پيش برخی شهرها مانند اصفهان و اهواز اقدام به ايجاد شبكه  23زمينی کرد. در ايران حدود 

فاضالب کردند و سپس شهرهايی همچون بروجن، شهرکرد، فوالدشهر، مبارکه، سوسنگرد و هويزه به 

  .اين شبكه مجهز شدند

که توسط انجمن مهندسين عمران   (TCLEE)در شورای مهندسی زمين لرزه خطوط حياتی

تاسيس شد و برای ارزيابی کردن خطوط حياتی از نظر مهندسی زمين لرزه،  1324اياالت متحده در 

گيرند. از طرفی رفتار می موجود در معرض خطر قرارهای تخمين زده شد که تقريبا نيمی از لوله

های سال گذشته مطالعه شده است ولی به طور کامل درک نشده است. سازه 13ر زمينی در خطوط زي

کنند که يك ميدان کرنشی به اين می مدفون به ناچار در اثر زلزله با خاک حرکتی خطوط لوله

آيند. با توجه به نوپا بودن می خمشی و محوری حاصلهای شود، که از آن تنشمی تحميلها سازه

PARSETHYLENE .133تا نزديك  شود 

PARSETHYLENE .133تا نزديك  شود 

واگيردار و زيبايی شهرها اين کانالها زير زمينی شد. کانال

PARSETHYLENE 
واگيردار و زيبايی شهرها اين کانالها زير زمينی شد. کانال

فاضالب پاريس به علت شيوع بيماری به طول 

PARSETHYLENE 

30فاضالب پاريس به علت شيوع بيماری به طول 

PARSETHYLENE 

کيلومتر در سال 30

PARSETHYLENE 

کيلومتر در سال 

های 

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

1632

PARSETHYLENE 

1632

سال پيش برخی شهرها مانند اصفهان و اهواز اقدام به ايجاد شبكه 

PARSETHYLENE 

سال پيش برخی شهرها مانند اصفهان و اهواز اقدام به ايجاد شبكه 

PARSETHYLENE 

فاضالب کردند و سپس شهرهايی همچون بروجن، شهرکرد، فوالدشهر، مبارکه، سوسنگرد و هويزه به 

PARSETHYLENE 

فاضالب کردند و سپس شهرهايی همچون بروجن، شهرکرد، فوالدشهر، مبارکه، سوسنگرد و هويزه به 

KISH  متر ديده 3تا  2روهايی باقطر 

KISH  متر ديده 3تا  2روهايی باقطر 

KISHداده شده است. در اورشليم آثار کانال
داده شده است. در اورشليم آثار کانال
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 به صورت راهنماها حياتی اکثر قريب به اتفاق ضوابط طراحی اين سازههای شريانی زلزله مهندسی

وجود ندارد. بررسی آسيب پذيری ها مناسبی برای طراحی اين سازهای باشد و هنوز روند آيين نامهمی

، از فاضالب با سالمت جالمت جامعهی مستقيم شبكهی جمع آوری فاضالب عالوه بر رابطهی شبكه

آن جهت نسبت به ساير خطوط لوله اهميت دارد که با توجه به ثقلی بودن جريان شبكه فاضالب 

تحت فشار است. از های تشخيص مكان نشت و شكست در شبكه پس از زلزله بسيار سخت تر از شبكه

آسيب ديده، های فاضالب معموال زياد است، بنابراين تعويض و تعمير  لولهی طرفی عمق شبكه

 16فاضالب در شهر فوالد شهر اصفهان به های گزاف زيادی دارد. به عنوان مثال عمق لولهی هزينه

کند که بدانيم خطوط لوله فاضالب چون تحت فشار می رسد. اين موضوع زمانی اهميت پيدامی متر

ولين باشند. ارزيابی آسيب پذيری امی ضعيف ترها شوند نسبت به ديگر خطوط سامانهنمی طراحی

باشد؛ منظور از زيان می جمع آوری فاضالب تحت اثر زلزلهی وارد بر شبكههای قدم برای کاهش زيان

تحميل شده به علت آسيب ديدگی شبكه فاضالب است. سه منبع اصلی زيان ناشی از های هزينه

الب، جمع آوری فاضی جمع آوری فاضالب، خرابی ناشی از اجزای شبكهی خسارات زلزله بر شبكه

عفونی است. از های زيان ناشی از توقف در خدمت رسانی به مشترکين و زيان ناشی از شيوع بيماری

است. وصل سريع و کوتاه کردن ها مشخص ترين دسته از زيانها اين ميان زيان ناشی از خرابی لوله

مد هايی زمان خرابی يك خواست عمومی است و ناکار آمدی در اين خصوص نارضايتی مردم و پيا

زلزله بر های مانند خشم و رنجش مردم را به دنبال دارد. دو نوع رويكرد يرای کاهش اثرات زيان

مدفون ی مدفون وجود دارد، از يك طرف مقاوم سازی و نوسازی خطوط لولهی خطوط لولههای شبكه

مورد نياز احيای و از طرفی ديگر کاهش و کنترل فجايع با ديدگاه کالن مديريتی. جهت برآورد زمان 

را اشاره کرده است؛ در اين ای دسته بندی و رابطه HAZUS-SRآسيب ديده، ی سيستم خطوط لوله

های اينچ لوله 23بزرگ تر از های کوچك و لولههای اينچ لوله 23با قطر کمتر از های دسته بندی لوله

د روز مورد نياز جهت احيای شبكه بر به ترتيب قطر اولويت تعمير دارند. تعداها باشد و لولهمی بزرگ

 آيد. می بدست 1-1ی از رابطهها و تعداد نشتها تعداد شكستی اساس اين مدل پس از محاسبه

PARSETHYLENE وارد بر شبكه

PARSETHYLENE ی وارد بر شبكه

PARSETHYLENE  ی

تحميل شده به علت آسيب ديدگی شبكه فاضالب است. سه منبع اصلی زيان ناشی از 

PARSETHYLENE 
تحميل شده به علت آسيب ديدگی شبكه فاضالب است. سه منبع اصلی زيان ناشی از 

جمع آوری فاضالب، خرابی ناشی از اجزای شبكه

PARSETHYLENE 

جمع آوری فاضالب، خرابی ناشی از اجزای شبكه

زيان ناشی از توقف در خدمت رسانی به مشترکين و زيان ناشی از شيوع بيماری

PARSETHYLENE 

زيان ناشی از توقف در خدمت رسانی به مشترکين و زيان ناشی از شيوع بيماری

PARSETHYLENE 

مشخص ترين دسته از زيان

PARSETHYLENE 

ها مشخص ترين دسته از زيان

PARSETHYLENE 

است. وصل سريع و کوتاه کردن ها 

PARSETHYLENE 

است. وصل سريع و کوتاه کردن 

زمان خرابی يك خواست عمومی است و ناکار آمدی در اين خصوص نارضايتی مردم و پيا

PARSETHYLENE 

زمان خرابی يك خواست عمومی است و ناکار آمدی در اين خصوص نارضايتی مردم و پيا

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEمانند خشم و رنجش مردم را به دنبال دارد. دو نوع رويكرد يرای کاهش اثرات زيان

مانند خشم و رنجش مردم را به دنبال دارد. دو نوع رويكرد يرای کاهش اثرات زيان

KISHرسد. اين موضوع زمانی اهميت پيدا

KISHرسد. اين موضوع زمانی اهميت پيدا

KISHشوند نسبت به ديگر خطوط سامانه
شوند نسبت به ديگر خطوط سامانه
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 (1-1)رابطه 

=  

 

 تعميرات، فرضيات زير انجام شده است:ی مورد نياز انجام کليههای جهت برآورد تعداد روز

  باشد.می ساعت 10ساعات کاری در هر روز 

 ساعت يك نشتی را برطرف کرده و  4نفره در مدت  4کوچك يك گروه های برای لوله

کنند. اين مطلب معادل اين است که بگوييم می ساعت يك شكستگی را تعمير 6همان گروه در مدت 

 کنند.می نفر يك شكستگی را تعمير 32کنند و می نفر يك نشتی را برطرف 10يك ساعته 

ساعت يك نشتی را برطرف کرده و همان  0نفره در مدت  4بزرگ يك گروه های ولهبرای ل-

کنند. اين مطلب معادل اين است که بگوييم يك می ساعت يك شكستگی را تعمير 12گروه در مدت 

 کنند.می نفر يك شكستگی را تعمير 46کنند و می نفر يك نشتی را برطرف 24ساعته 

 

 اهداف تحقیق -3-1

حياتی و سپس بررسی شبكه فاضالب و های اول اين تحقيق به معرفی کليات شريادر فصل -

پردازيم و سپس در بخش دوم به بررسی تاريخچه ها میاهميت آسيب پذيری لرزه ای اين سازه

 .دهيممی پردازيم و عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرارمی مدفونهای وارده به لولههای آسيب

های مدفون و روشهای بررسی آسيبهای تحليل خطوط لولههای حقيق بررسی روشمهمترين بخش ت

 باشد.می شبكه تحت اثر زلزله

 

PARSETHYLENE  بزرگ يك گروه

PARSETHYLENE  بزرگ يك گروه

ساعت يك شكستگی را تعمير

PARSETHYLENE 
ساعت يك شكستگی را تعمير

کنند و 

PARSETHYLENE 
46کنند و 

PARSETHYLENE 
نفر يك شكستگی را تعمير46

PARSETHYLENE 
نفر يك شكستگی را تعمير

PARSETHYLENE 

حياتی و سپس بررسی شبكه فاضالب و 

PARSETHYLENE 

حياتی و سپس بررسی شبكه فاضالب و 

پردازيم و سپس در بخش دوم به بررسی تاريخچه 

PARSETHYLENE 

پردازيم و سپس در بخش دوم به بررسی تاريخچه 

 PARSETHYLENEپردازيم و عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرار

پردازيم و عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرار

KISH
همان گروه در مدت 

KISH
6همان گروه در مدت 

KISH
6

نفر يك نشتی را برطرف

KISHنفر يك نشتی را برطرف

KISHبزرگ يك گروه 
بزرگ يك گروه 
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 و مفاهیم پیش نیازها ریف واژهتع -3-4

جمع آوری ی جمع آوری فاضالب، آسيب پذيری شبكهی اصطالحات زيادی در مورد شبكه

هم بهتر خواننده اين اصطالحات در چهار بخش با فاضالب، زمين لرزه و آمار  بكار رفته است، برای ف

 عناوين فوق در حد نياز توضيح داده شده است. 

 

 جمع آوری فاضالبی مربوط به شبکهصطالحات ا -3-4-3

 DN  

باشد برای می DNيك عبارت استاندارد به نام ها و اتصال آنها استاندارد اندازه گيری لوله

اندازه قطر داخلی ها بيرونی بر حسب ميليمتر است و برای بعضی لولهاين مقدار قطر ها بعضی از لوله

 .[10]کند می بر حسب ميلی متر را مشخص  DNمقدار  

 آدم رو 

شوند می سازه هايی هستند که برای دسترسی به شبكه جمع آوری فاضالب ساختهها آدم رو

خل آن رفته و شبكه را بازديد کنند و با باشند که کارگران بتوانند به داای بايد بگونهها اين ساختمان

کند.  عموما می فاضالب کمكی به تهويهها گرفتگی را بر طرف کنند، همچنين آم روای ابزارهای ويژه

 گذارند:می را در مناطق زير کارها آدم رو

 کند.می . در مناطقی که قطر لوله تغيير1

 کند.یم . در مناطقی که دو يا چند لوله به هم برخورد2

 کند.می . در نقاطی که عمق يا شيب لوله تغيير3

 دهد.می .در نقاطی که مسير لوله تيير جهت4

 مستقيم:های . در مسير2

 متر يك آدم رو 23تا  23ميليمتر( در فاصله هر  223تا 123کوچك )های الف( برای قطر

 متر يك آدم رو 63تا  23ميليمتر( در فاصله هر  033تا  333متوسط ) های ب( برای قطر

PARSETHYLENE  بر حسب ميلی متر را مشخص

PARSETHYLENE  بر حسب ميلی متر را مشخص

سازه هايی هستند که برای دسترسی به شبكه جمع آوری فاضالب ساخته

PARSETHYLENE 

سازه هايی هستند که برای دسترسی به شبكه جمع آوری فاضالب ساخته

باشند که کارگران بتوانند به دا

PARSETHYLENE 

خل آن رفته و شبكه را بازديد کنند و با باشند که کارگران بتوانند به دا

PARSETHYLENE 

خل آن رفته و شبكه را بازديد کنند و با 

به تهويهها 

PARSETHYLENE 

ی به تهويهها 

PARSETHYLENE 

 فاضالب کمكی 

PARSETHYLENE 

 فاضالب کمك

KISHاستاندارد اندازه گيری لوله

KISHاستاندارد اندازه گيری لوله

KISHاين مقدار قطر 
KISHبيرونی بر حسب ميليمتر است و برای بعضی لولهاين مقدار قطر 

بيرونی بر حسب ميليمتر است و برای بعضی لوله
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 متر يك آدم رو 123تا  63ميليمتر( درفاصله هر  1233تا  033نسبتا بزرگ)های ج( برای قطر

 متر يا بيشتر يك آدم رو 163ميليمتر( در فاصله هر  1233بزرگ )باالتر از های د( برای قطر

باشند که می در طول شهر زياد است غالبا آنها به صورت پيش ساختهها چون تعداد آدم رو

باشد که اين مقدار می متر 1.2تا  1بين ها باشند. قطر آدم رومی نيم متریهای قطعات آنها استوانه

متر  1.2کنند اين قطر می دارد درمواردی که چند لوله به يكديگر برخوردها بستگی به قطر لوله

لی لعابدار يا مواد پالستيكی با قطر کوچك از قطعات آزبست سيمان، سفاها شود. درآدم رومی انتخاب

را معموال با بتن ريزی درجا يا آجر و 1.2بسيار بزرگ با قطر بيشتر  های کنند، آدم رومی نيز استفاده

شود. می ساختهای سازند، شكل مقطع آدم رو بنا بر نياز چهار گوش يا دايرهمی مالت ماسه و سيمان

باشد و بايد قادر به می سانتيمتر 03دی آنها معموال معموال چدنی و قطر وروها آدم روهای دريچه

معموال سوراخ دارند تا عمل تهويه انجام ها تحمل بارهای سنگين ناشی از ماشين آالت باشد اين دهانه

نبايد خيلی بزرگ باشند تا باعث ورود آشغال به داخل فاضالب بشوند. تفاوت ها شود همچنين سوراخ

 در اين سيستم بزرگ ترها حياتی اين است که آدم روهای ا ساير شريانآدم رو در سيستم فاضالب ب

 .[4] باشندمی باشند و در نتيجه مقابل حرکات مختلف زمين آسيب پذيرترمی

 انشعاب فاضالب -

مسكونی، تجاری يا صنعتی را های است که فاضالب مجموعهای انشعاب  فاضالب، لوله ی لوله

 کند، اين لوله با توجه به موقعيت مكانی آن،می وری فاضالب متصلو خطوط جمع آها به شبكه

تواند به يك خط جمع کننده خانگی، يك لوله جمع کننده و ندرتا به يك خط نيمه اصلی و در می

اتصال ی نحوه 2-1گردد. شكل می شرايط استثنائی و با طراحی کامال خاص به يك آدم رو متصل

تواند پلی ها میدهد. جنس اين لولهمی جمع آوری فاضالب نشانی شبكه انشعاب فاضالب را بهی لوله

 اتيلن، پی وی سی، سفال، چدن، آزبست، جی ار پی و ندرتا بتنی باشد.

PARSETHYLENE تحمل بارهای سنگين ناشی از ماشين آالت باشد اين دهانه

PARSETHYLENE تحمل بارهای سنگين ناشی از ماشين آالت باشد اين دهانه

نبايد خيلی بزرگ باشند تا باعث ورود آشغال به داخل فاضالب بشوند. تفاوت 

PARSETHYLENE 
نبايد خيلی بزرگ باشند تا باعث ورود آشغال به داخل فاضالب بشوند. تفاوت 

های 

PARSETHYLENE 

حياتی اين است که آدم روهای 

PARSETHYLENE 

حياتی اين است که آدم رو

PARSETHYLENE 

باشند و در نتيجه مقابل حرکات مختلف زمين آسيب پذيرتر

PARSETHYLENE 

میباشند و در نتيجه مقابل حرکات مختلف زمين آسيب پذيرتر

PARSETHYLENE 

می

های 

PARSETHYLENE 

مسكونی، تجاری يا صنعتی را های 

PARSETHYLENE 

مسكونی، تجاری يا صنعتی را 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEکند، اين لوله با توجه به موقعيت مكانی آن،

کند، اين لوله با توجه به موقعيت مكانی آن،

KISHمالت ماسه و سيمان

KISHمیمالت ماسه و سيمان

KISHسازند، شكل مقطع آدم رو بنا بر نياز چهار گوش يا دايرهمی

KISHسازند، شكل مقطع آدم رو بنا بر نياز چهار گوش يا دايره

KISHمعموال چدنی و قطر ورو
معموال چدنی و قطر ورو
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 [7] نحوه اتصال لوله انشعاب فاضالب به شبكه جمع آوری فاضالب -2-1 شكل

 

ب تحت اثر جمع آوری فاضالی اصطالحات مربوط به آسیب پذیری شبکه -3-4-2

 زلزله

 [11]: سطح عملکرد 

زمانی معمولی طراحی شده است، در طراحی ی مشخص و در بازهای هر سازه برای انجام وظيفه

برای ها سازه 2633مختلفی نمود پيدا کند مثال در های سازه اين منطق ممكن است به صورت

درصد  13ال برای عمر سازه و س 23شوند می سال ده درصد است طراحی 23که احتمال آن ای زلزله

دو حالت سالم ماندن و ها سطحی از پذيرش خطر برای سازه است. به طور کلی در اين آيين نامه

توان با جزئيات می رود رامی خرابی پنداشته شده است انتظاراتی که از يك سازه در طول عمرش

شود. می وح عملكرد سازه ناميدهبيشتری بيان کرد، اين حاالت که ريشه در انتظارات سازه است سط

رد به صورت کمی و کيفی قابل بيان است تعريف کمی سطوح عملكرد به غير از مفاهيم كسطوح عمل

 شود. می از طريق سطوح مختلف زيان مورد انتظار  برای سازه در مدت طرح نيز تعريفای سازه

PARSETHYLENE اصطالحات مربوط به آسیب پذیری شبکه

PARSETHYLENE اصطالحات مربوط به آسیب پذیری شبکه

PARSETHYLENE 

ی 

PARSETHYLENE 

زمانی معمولی طراحی شده است، در طراحی ی 

PARSETHYLENE 

زمانی معمولی طراحی شده است، در طراحی 

مختلفی نمود پيدا کند مثال در 

PARSETHYLENE 

مختلفی نمود پيدا کند مثال در 

PARSETHYLENE 

ال برای عمر سازه و 

PARSETHYLENE 

ال برای عمر سازه و 

 PARSETHYLENEها 

 PARSETHYLENEها 

 PARSETHYLENEدو حالت سالم ماندن و 

دو حالت سالم ماندن و 

KISH
KISH1 شكل

KISH1 شكل-

KISH-2

KISH2-

KISH-نحوه اتصال لوله انشعاب فاضالب به شبكه جمع آوری فاضالب

KISHنحوه اتصال لوله انشعاب فاضالب به شبكه جمع آوری فاضالب
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باشد. عموما می سال 23تا  33جمع آوری فاضالب های عمر در نظر گرفته شده برای شبكه

جمع آوری فاضالب دو سطح عملكرد تامين جريان طرح )حد آسيب( و تامين حداقل ی برای شبكه

 شود. می جريان مورد نياز )حد نهايی( در نظر گرفته

 در حالت حد آسيب تنش مقطع از تنش مجاز کمتر است همچنين مجرا از اتصال جدا

 ردگی يا نشت ايجاد شده است ولی جريان فاضالب قطعشود. در حالت حد نهايی ترک خونمی

شود به عبارت ديگر در حالت دوم مجرا حتی اگر آسيب ببيند بايد پايداری خود را حفظ کند و نمی

 فرو نريزد و همچنين نفوذ خاک و ماسه به حدی نباشد که موجب بند آمدن جريان گردد.

  نرخ تعمیرات(RR=Repair Rate): 

 بدست  (RR)کل تعميرات شبكه به طول کل سيستم، نرخ تعميرات شبكه از تقسيم نمودن

شود. اين نرخ به می ( همچنين تعداد نقص در واحد طول لوله، نرخ خرابی تعريف2-1)ی آيد. رابطهمی

  ,(2-1)ی گردد. رابطهمی خط لوله به طول کل خط لوله نيز بر آوردی صورت طول آسيب ديده

(1-3)[12] 

 نرخ خرابی    =         (1-2)

 نرخ خرابی %  =         (1-3)

 :[11]تحلیل خطر زلزله 

هدف از برآورد خطر زمين لرزه، ارزيابی منطقی پارامترهای جنبش زمين در منطقه مورد نظر،  

ال عمر مفيد سازه بالقوه در مدت زمان معين، که معموای لرزههای بر اثر رويداد زمين لرزه در چشمه

احتمال رويداد ترازهای معين لرزش زمين در ی باشد. در واقع، تحليل خطر زلزله، محاسبهمی است

باشد. اين تحليل اغلب توسط يك منحنی خطر زلزله که می واحد زمان، به سبب وقوع زمين لرزه

گردد. در واقع می د، خالصهباشمی نوسان تكان زمينی نشان گر احتمال تجاوز ساليانه در قبال دامنه

 باشد.می تحليل خطر زلزله مبنای ورود به فرآيند تصميم گيری جهت کاهش خسارت زمين لرزه

PARSETHYLENE همچنين تعداد نقص در واحد طول لوله، نرخ خرابی تعريف )

PARSETHYLENE همچنين تعداد نقص در واحد طول لوله، نرخ خرابی تعريف )

خط لوله به طول کل خط لوله نيز بر آورد

PARSETHYLENE 
خط لوله به طول کل خط لوله نيز بر آورد

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH نرخ تعمیرات

KISH نرخ تعمیرات

KISHکل تعميرات شبكه به طول کل سيستم، نرخ تعميرات شبكه
کل تعميرات شبكه به طول کل سيستم، نرخ تعميرات شبكه



 

22 

آماری، روش قطعی و روش -روش تجربیی توان به سه دستهمی برآورد خطر زمين لرزه راهای روش

رای ارزيابی خطر زمين لرزه آماری ساده ترين راه ب -گردد. روش تجربیمی احتمال انديشانه تقسيم

گذشته مستقيما تعيين های است که مبتنی بر آمار زمين لرزه هاست. در اين روش، مراکز زمين لرزه

های کننده زلزله خيزيست و احتمال جنبش زمين در آينده، برابر با ميانگين فراوانی رويداد زمين لرزه

در مكان هايی اتفاق خواهد افتاد ها ين لرزهباشد. فرض بنيادی اين روش اين است که زممی گذشته

با بزرگای قابل توجه در ای که قبال رخداد زمين لرزه را تجربه کرده است. بنابراين رويداد زمين لرزه

) معموال ای لرزههای سازد. در روش قطعی، از چشمهمی قبلی را مختلهای مكان جديد، ارزيابی

و ای جنبش( به طور منفرد، ابعاد آنها و ارتباط با تكتونيك ناحيه فعال يا گسل هايی با توانهای گسل

شود. در می گذشته، برای ارزيابی بيشينه جنبش زمين در ساختگاه مورد نظر استفادههای زمين لرزه

گردد، به عالوه عدم قطعيت می متعدد بر ساختگاه بررسیای لرزههای روش احتماالتی اثر توام چشمه

 توان در محاسبات دخالت داد.می ی مختلف رادر پارامترها

 

 [13]صطالحات مربوط به زمین لرزها -3-4-1

 : امواج زلزله

فاضالب تحت اثر ارتعاشات زمين و همچنين مهندسی ژئوتكنيك ی شبكهای الزمه بررسی لرزه

دست باشد. يكی از می درک کامل مراحل مختلف وقوع زلزله و اثر آنها بر حرکت زمينای لرزه

بزرگ انرژی کافی برای های آوردهای مهم زلزله شناسی شناخت ساختار داخلی زمين است. زلزله

نمايند. انواع مختلف امواج زلزله حين عبور از داخل زمين  در مرز می قابل اندازه گيری توليدهای لرزه

 ن از مسيرهای مختلفشود، بنابراين به نقاط مختلف در سطح زميمی شكسته شده و بازتابيدهها اليه

کنند. امواج حجمی که می انواع مختلفی از انواع امواج حجمی و سطحی توليدها رسند. اين زلزلهمی

که به امواج اوليه،  pشوند. امواج می تقسيم (s)و  (p)شود خود به امواج  می در اعماق زمين توليد

شوند. اين می کنند،می از آن عبورفشاری يا طولی مشهورند، موجب فشردگی و اتساع مصالحی که 

PARSETHYLENE  ای لرزههای

PARSETHYLENE  ای لرزههای

توان در محاسبات دخالت داد.

PARSETHYLENE 
توان در محاسبات دخالت داد.

[13]

PARSETHYLENE 

[13]

فاضالب تحت اثر ارتعاشات زمين و همچنين مهندسی ژئوتكنيك 

PARSETHYLENE 

فاضالب تحت اثر ارتعاشات زمين و همچنين مهندسی ژئوتكنيك 

 PARSETHYLENEمی

 PARSETHYLENEباشد. يكی از می

باشد. يكی از 

KISHفعال يا گسل هايی با توان

KISHفعال يا گسل هايی با توان

KISHگذشته، برای ارزيابی بيشينه جنبش زمين در ساختگاه مورد نظر استفاده
گذشته، برای ارزيابی بيشينه جنبش زمين در ساختگاه مورد نظر استفاده
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تواند از می باشد. اين امواجمی باشند و ارتعاش آنها در امتداد انتشار موجمی امواج مانند امواج صوتی

که به امواج ثانويه، برشی يا عرضی مشهورند سبب تغيير  sجامد و مايع منتشر شوند. امواج های محيط

 Sد. يعنی ارتعاش يك ذره مستقل عمود بر امتداد انتشار امواج گردنمی شكل برشی در امتداد انتشار

) ارتعاش در صفحه  SVتوان به دو مولفه می را Sباشد. با توجه به جهت ارتعاش ذرات امواج می

)ارتعاش در صفحه افقی( تجزيه نمود.   سرعت انتشار امواج حجمی بسته به سختی  SHعمودی( و 

باشند، می ارد. از آنجا که مصالح زمين شناسی در فشار، سخت ترمصالح )محيط انتشار( تفاوت د

سرعت امواج طولی بيشتر از امواج عرضی است. مايعات چون دارای سختی برشی نيستند  قادر به 

از سطح زمين ابتدا امواج طولی و سپس امواج ای باشند. در نتيجه به نقطهنمی Sتحمل و انتشار امواج 

سطحی قابل های شوند و بيشتر در زلزلهمی سطحی که بر سطح زمين منتشررسد. امواج می عرضی

آيند. اين می سطحی و کروی زمين پديدهای دريافتند از اندرکنش بين امواج حجمی و سطحی و اليه

گردند. می يابد، منتشرمی که به صورت نمايی با عمق کاهشای امواج در امتداد سطح زمين با دامنه

دورتری از منبع زلزله ی اندرکنش الزم برای پديد آمدن امواج سطحی، آنها در فاصله به علت طبيعت

در حدود دو برابر پوسته زمين سبب ايجاد حرکت قوی ای باشند. اين امواج در فاصلهمی قابل تشخيص

با  SH و P گردند. مهم ترين اين امواج دو گونه اند: الو و رايلی. امواج رايلی از اندرکنش امواجمی زمين

شوند. اما امواج می عمودی و افقی حرکت ذرات تجزيهی آيد و خود به دو مولفهمی سطح زمين بوجود

 باشد.نمی با يك اليه نرم کروی پديد آمده و دارای مولفه قائم حرکات ذره SHالو از اندرکنش امواج 

 [14] زمین لغزش 

)اغلب با شيب  داريبشهايينزم سست و غير متراکم خاک و سنگ بر روی هایيهحرکت ال

درجه( به دليل عواملی همچون زلزله، تغيير در فشار آب منفذی و جاده سازی را زمين  13بيش از 

شدت زمين لغزش با زاويه شيب، مقاومت برشی خاک محل، ميزان اشباع بودن خاک  گويند.می لغزش

 .باشدیو ميزان تحكيم خاک در ارتباط م

 

PARSETHYLENE دريافتند از اندرکنش بين امواج حجمی و سطحی و اليه

PARSETHYLENE دريافتند از اندرکنش بين امواج حجمی و سطحی و اليه

ای 

PARSETHYLENE 
که به صورت نمايی با عمق کاهشای 

PARSETHYLENE 
ای که به صورت نمايی با عمق کاهشای که به صورت نمايی با عمق کاهش

PARSETHYLENE 
ای که به صورت نمايی با عمق کاهشای 

PARSETHYLENE 

اندرکنش الزم برای پديد آمدن امواج سطحی، آنها در فاصله

PARSETHYLENE 

اندرکنش الزم برای پديد آمدن امواج سطحی، آنها در فاصله

در حدود دو برابر پوسته زمين سبب ايجاد حرکت قوی 

PARSETHYLENE 

در حدود دو برابر پوسته زمين سبب ايجاد حرکت قوی 

گردند. مهم ترين اين امواج دو گونه اند: الو و رايلی. امواج رايلی از اندرکنش امواج

PARSETHYLENE 

گردند. مهم ترين اين امواج دو گونه اند: الو و رايلی. امواج رايلی از اندرکنش امواج

عمودی و افقی حرکت ذرات تجزيه

PARSETHYLENE 

عمودی و افقی حرکت ذرات تجزيه

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEبا يك اليه نرم کروی پديد آمده و دارای مولفه قائم حرکات ذره

با يك اليه نرم کروی پديد آمده و دارای مولفه قائم حرکات ذره

KISH تحمل و انتشار امواج

KISH تحمل و انتشار امواجS

KISHSنمی

KISHباشند. در نتيجه به نقطهنمی

KISHباشند. در نتيجه به نقطه

KISHسطحی که بر سطح زمين منتشر
سطحی که بر سطح زمين منتشر
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 :گسلش 

 هايیجااين جابه مقدار گويندمی گسلشی زمين را پديدهی مجاور پوستههای متجابجايی قس

با توجه به جهت حرکت نسبی زمين ها گسل خواهد بود. يرتا چند صد متر متغ متريلینيز بين چندم

 (:0-1شود )شكل می در طرفين گسل به چهار گروه تقسيم

 الف. لغزش عادی

 لغزش جانبی .ب

 لغزش معكوس .ج

 مايل لغزش .د

 

 [14]ها گروه بندی گسل -0-1 شكل

 

به علت کمبود  اند،لرزه زا گسل هايی هستند که در طول تاريخ باعث بروز زلزله شدههای گسل

اظهار نظر قاطعی نمود، با اين حال طول زياد و ها توان در مورد لرزه زايی گسلنمی ایلرزههای داده

حساب کرد. طول ای را جزء گسل لرزهها شود اين گسلمی سن جوان گسل از عواملی اند که سبب

يا ها بزرگ قارههای بسيار متفاوتند و ممكن است از چند متر تا صدها کيلومتر که اليهها گسل

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISHمايل لغزش

KISHمايل لغزش

KISH
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نمايد باشد. بزرگی زلزله با طول گسلش ارتباط دارد. به طور می را بريده و از هم مجزاها اقيانوس

 گيرند.می ل در نظرمعمول طول گسلش را نصف طول گس

 

  :اندازه گیری زلزله 

برای آگاهی از ميزان تاثير هر پديده الزم است تا بتوانيم به نحوی آن را به صورت کمی بيان 

شود، يك رهيافت بر اساس می کنيم. برای کمی کردن اندازه زلزله، از دو رهيافت مختلف استفاده

باشد. معموال عبارت و می ر اساس احساس شدت زلزلهاندازه گيری دستگاهی )بزرگای زلزله( و ديگر ب

ی باشد و به عبارتی نشان دهندهمی اصطالح شدت زلزله برای نشان دادن ميزان خطرناکی يك زلزله

شدت مختلفی توسط های باشد. از اواخر قرن نوزدهم مقياسمی درجه لرزش در يك مكان مشخص

توان به مقياس شدت آژانس هواشناسی می شده است که گوناگون تعريف و ارائههای افراد و سازمان

باشد و می درجه 12که مشتمل بر  MSKباشد و مقياس می که مشتمل بر هفت درجه JMAژاپن 

 شود اشاره کرد.می نمايش داده MMI همچنين مقياس مرکالی اصالح شده که با عالمت اختصاری

دارد. از سوی ديگر دامنه ارتعاش حاصل از زلزله زلزله بستگی زيادی به انرژی آزاد شده ی اندازه

در فاصله معينی از مرکز زلزله ارتباط مستقيمی با انرژی آزادشده دارد. از اين رو ريشتر اولين بار در 

 تعريف کرد. 4-1ی را مطابق رابطه Mبزرگی  1332سال 

 M=LogA            4-1 رابطه

دامنه لرزه نگاشتی است که از دستگاه لرزه نگار  Aبزرگی ) درجه ريشتر( و  Mدر اين رابطه 

کيلومتری مرکز زلزله بدست آماده باشد. چون امكان کمی وجود دارد  133ی وود اندرسن در فاصله

 شود.می استفاده 2-1صد کيلومتر مرکز زلزله ايستگاه داشته باشيم، از رابطه ی که هميشه در فاصله

Log-M=LogA 

 

A نظير  ه بيشينه لرزه نگاشت در يك ايستگاه دلخواه برای زلزله مورد نظر است و دامنA 

اما برای زلزله معينی است که به عنوان استاندارد برگزيده شده است. اشكال درجه ريشتر اين است که 

PARSETHYLENE گوناگون تعريف و ارائه

PARSETHYLENE گوناگون تعريف و ارائه

می

PARSETHYLENE 
باشد و مقياس می

PARSETHYLENE 
باشد و مقياس 

همچنين مقياس مرکالی اصالح شده که با عالمت اختصاری

PARSETHYLENE 

همچنين مقياس مرکالی اصالح شده که با عالمت اختصاری

زلزله بستگی زيادی به انرژی آزاد شده 

PARSETHYLENE 

زلزله بستگی زيادی به انرژی آزاد شده 

PARSETHYLENE 

دارد. از سوی ديگر دامنه ارتعاش حاصل از زلزله 

PARSETHYLENE 

دارد. از سوی ديگر دامنه ارتعاش حاصل از زلزله 

در فاصله معينی از مرکز زلزله ارتباط مستقيمی با انرژی آزادشده دارد. از اين رو ريشتر اولين بار در 

PARSETHYLENE 

در فاصله معينی از مرکز زلزله ارتباط مستقيمی با انرژی آزادشده دارد. از اين رو ريشتر اولين بار در 

KISHاصطالح شدت زلزله برای نشان دادن ميزان خطرناکی يك زلزله

KISHاصطالح شدت زلزله برای نشان دادن ميزان خطرناکی يك زلزله

KISHدرجه لرزش در يك مكان مشخص
درجه لرزش در يك مكان مشخص
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ند متفاوت باشد و توامی اوال برای کاليفرنيا تنظيم شده است و ميرايی امواج زلزله در مناطق مختلف

آيد که فقط زلزله با پريودهای کوچك را می ثانيه بدست 6/3ثانيا با دستگاه ووداندرسون با تناوب 

دور های نامند، در حالی که برای ثبت زلزلهمی کند و به همين جهت آن را درجه محلی می ثبت

 روی امواج سطحی بدست آيد. اين بزرگی دست نياز به دستگاه با تناوب باال است تا بزرگی از 

 شود. می ناميده

 

A  دامنه جابجايی بيشينه زميندر محل لرزه نگار وT  زاويه  تناوب مربوط به اين جابجايی و

 زمين است.ی بين مرکز زلزله و ايستگاه لرزه نگاری نسبت به مرکز کره

  :طیف پاسخ 

ماکزيمم سيستمی با يك درجه آزادی در مقابل يك حرکت ورودی خاص به صورت  پاسخ

 باشد.می تابعی از فرکانس طبيعی و ضريب ميرايی سيستم

 

PARSETHYLENE 
ماکزيمم سيستمی با يك درجه آزادی در مقابل يك حرکت ورودی خاص به صورت 

PARSETHYLENE 
ماکزيمم سيستمی با يك درجه آزادی در مقابل يك حرکت ورودی خاص به صورت 

تابعی از فرکانس طبيعی و ضريب ميرايی سيستم

PARSETHYLENE 
میتابعی از فرکانس طبيعی و ضريب ميرايی سيستم

PARSETHYLENE 
می

KISH
دامنه جابجايی بيشينه زميندر محل لرزه نگار و 

KISH
دامنه جابجايی بيشينه زميندر محل لرزه نگار و 

بين مرکز زلزله و ايستگاه لرزه نگاری نسبت به مرکز کره

KISHبين مرکز زلزله و ايستگاه لرزه نگاری نسبت به مرکز کره

KISHطیف پاسخ: 
طیف پاسخ: 



 

 

 

 

 

 فصل دوم
 « مروري بر ادبیات موضوع» 

 

 

PARSETHYLENE فصل دوم

PARSETHYLENE فصل دوم
مروري بر ادبیات موضوع

PARSETHYLENE 
مروري بر ادبیات موضوع

KISH
KISHفصل دوم
فصل دوم
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 در اين فصل به مرور مطالب زير خواهيم پرداخت:

 پيشين های لزلهخطوط لوله مدفون در زهای مروری بر عملكرد شبكه -

 مدفون تحت اثر زلزلهی خطوط لولههای عوامل مربوط به زمين لرزه در آسيب پذيری شبكه -

مدفون تحت اثر های لولههای مطالعات انجام شده مربوط به آسيب پذيری و طراحی شبكه -

 زلزله

 

 پیشینهای خطوط لوله مدفون در زلزلههای روری بر عملکرد شبکهم -2-3

فاضالب گسترش يافته باشد، ی در شهرهای توسعه يافته که دارای شبكهای ر ايران زلزلههنوز د

متداول شهری بانك های واقع نشده است. در ثانی علی رغم بانك اطالعاتی مناسب نسبت به سازه

تواند موارد زير می باشد دليل اين امرمی کمترها اطالعاتی خطوط شبكه لوله نسبت به آن سازه

 [15]د:باش

 اند.تهف. خطوط لوله انتقالی به علت دور از دسترس بودن در اغلب موارد مورد بررسی قرار نگر1

 باعث شده که بررسی آنها را سخت تر کند.ها . زير زمين بودن اين شبكه2

 .باشد.می متداولهای در يك منطقه کمتر از سازهها . وسعت اين سازه3

هايی وجود دارد به عنوان پيشين محدوديتهای شده از زلزلهجمع آوری های همچنين در داده

آسيب ديده های مثال موجودی دقيقی از طول، جنس و قطر خطوط لوله وجود ندارد، تعداد دقيق لوله

مشخص نيست و ابزار ثبت حرکت ارتعاشات زمين در نزديكی محل، جهت تخمين زدن حرکات قوی 

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

خطوط لوله مدفون در زلزلههای 

PARSETHYLENE 

خطوط لوله مدفون در زلزله

PARSETHYLENE 

در شهرهای توسعه يافته که دارای شبكه

PARSETHYLENE 

در شهرهای توسعه يافته که دارای شبكه

واقع نشده است. در ثانی علی رغم بانك اطالعاتی مناسب نسبت به سازه

PARSETHYLENE 

واقع نشده است. در ثانی علی رغم بانك اطالعاتی مناسب نسبت به سازه

PARSETHYLENE 

باشد دليل اين امر

PARSETHYLENE 

باشد دليل اين امر

KISHعوامل مربوط به زمين لرزه در آسيب پذيری شبكه

KISHعوامل مربوط به زمين لرزه در آسيب پذيری شبكه

KISHمطالعات انجام شده مربوط به آسيب پذيری و طراحی شبكه
مطالعات انجام شده مربوط به آسيب پذيری و طراحی شبكه
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جمع آوری خطوط های شبكهای رامترهای موثر بر عملكرد لرزهزمين وجود ندارد. از طرفی تعداد پا

متفاوتی را داشته اند. عالوه بر موارد های گذشته پاسخهای لوله زياد است،  به همين دليل در زلزله

وجود  اند،و اتصاالت جديد که تازه به بازار آمده اند و مورد استفاده قرار گرفتهها فوق  نتايجی از لوله

 ندارد. 

مدفون در ی در اين قسمت مروری بر معتبرتين مطالعات ميدانی بر روی عملكرد خطوط لوله

جمع آوری ی پيشين خواهيم داشت، از آنجايی که مطالعات موردی بر روی عملكرد شبكههای زلزله

مدفون نيز ی خطوط لولههای قبلی کم بوده است، مطالعات بر روی ساير شبكههای فاضالب در زلزله

 آورده شده است.

 زلزله نیوزلند

هزار خانواده را  123کرايست چرچ دومين شهر بزرگ نيوزلند است. شبكه فاضالب اين شهر 

باشد می و آزبستUPVCسيستم فاضالب اين شهر از بتن، سفال، های دهد، لولهمی تحت پوشش قرار

 DNتا  DN  023ب اين شهر ازفاضالهای شود. قطر لولهمی بتنی درصد بيشتری را شاملها که لوله

 2313سپتامبر سال  4باشد. در می ميلی متری 123ها درصد لوله 20باشد که می متغير 2333

ريشتر اين شهر را تحت تاثير قرار داد. اين زلزله خسارات زيادی به شبكه  1/2با بزرگی ای زلزله

شدند؛ می اوليه وثانويه تقسيم خساراتی فاضالب اين شهر وارد کرد. خسارات وارده به دو دسته

هفته به  2به مدت ها جداشدن اتصاالت، بسته شدن بعضی از بزرگراه ها،منهول ها،شكست در لوله

بهداشتی منازل و های و از کار افتادن شبكهها علت شكست لوله و ايجاد سوراخ هايی در سطح بزرگراه

ثانويه شامل مسائل مربوط به سالمتی و بهداشت کسب و کار از خسارات اوليه بود. خسارات های محل

ی زير زمينی و آلودگی خاک بود. نرخ خرابی خطوط لولههای عمومی، آلودگی جريان آب، آلودگی آب

بتنی و بتن مسلح های لوله 3/3بدست آمده است. نرخ خرابی  1-2فاضالب به صورت نمودار ی شبكه

 .[16] ر خوردگی شده انددچاها دهد که احتماال اين لولهمی نشان

PARSETHYLENE  کرايست چرچ دومين شهر بزرگ نيوزلند است. شبكه فاضالب اين شهر

PARSETHYLENE  کرايست چرچ دومين شهر بزرگ نيوزلند است. شبكه فاضالب اين شهر

سيستم فاضالب اين شهر از بتن، سفال، 

PARSETHYLENE 
سيستم فاضالب اين شهر از بتن، سفال، 

شود. قطر لوله

PARSETHYLENE 

شود. قطر لوله

ميلی متری

PARSETHYLENE 

میميلی متری

PARSETHYLENE 

می

ريشتر اين شهر را تحت تاثير قرار داد. اين زلزله خسارات زيادی به شبكه 

PARSETHYLENE 

ريشتر اين شهر را تحت تاثير قرار داد. اين زلزله خسارات زيادی به شبكه 

خسارات

PARSETHYLENE 

خسارات

PARSETHYLENE 

اوليه وثانويه تقسيم

PARSETHYLENE 

اوليه وثانويه تقسيم

 PARSETHYLENEجداشدن اتصاالت، بسته شدن بعضی از بزرگراه

 PARSETHYLENEها جداشدن اتصاالت، بسته شدن بعضی از بزرگراه

به مدت ها  PARSETHYLENE 

به مدت 

KISH
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 [16]  نمودار نرخ خرابی خطوط لوله از لحاظ جنس در زلزله نيوزلند -1-2نمودار 

 

 ژاپنهای زلزله

ر ژاپن واقع دکانتو  در منطقه ميالدی1323سال بر دقيقه صبح اول سپتام 26و  11در ساعت 

دقيقه  13تا  4های زمين بين نبوده است و تكاريشتر  3/2است. شدت اين زلزله  رخ دادهای زلزله

استان  ،استان کاناگاوا ،يوکوهاما ،توکيو ای بههای گسترده. در اثر اين زلزله آسيبداشته استادامه 

وارد شد. قدرت زلزله به حدی بوده است که در اثر آن ی کانتو منطقهو سراسر استان شيزوئوکا  ،چيبا

تن  33کيلومتری از مرکز زلزله قرار داشته با وزن  03یکه به فاصلهکاماکورا  دربودا  مجسمه بزرگ

سوزی گرديد در آن سال در اثر اين زلزله نواحی زيادی از شهر دچار آتششده است. چند متر جابجا 

های با قطرهای پايين مخصوصاً کيلومتر بود. بيشترين تعداد خرابی در لوله 322شهر لوله شبكه کل

بود که جنس زمين تغيير  هايیمحلها بيشتر در خرابی لوله شد. متر مشاهدهميلی133 -223بين 

. خرابی در محل برخورد لوله به (های رسوبی و آبرفتیهای سنگی به اليهباندهای مرزی اليه) کردمی

 .[17] نيز مشاهده گرديد پمپاژ و مخزن هایايستگاهتأسيسات، 

 و  شكست) شديد خسارت 432 وجبم را لرزاند و توکيو 1306سال   Tokachi- Okiزلزله 

 بر روی که تاثير زلزله داد نشان زلزله اين. شد آب لوله وطخط کيلومتر از 323در( لوله ها جدايی

 .ی بيشتر استچدنهای با لوله مقايسه در سيمان آزبستهای لوله

PARSETHYLENE دقيقه صبح اول سپتام

PARSETHYLENE دقيقه صبح اول سپتام

است. شدت اين زلزله 

PARSETHYLENE 
ريشتر  3/2است. شدت اين زلزله 

PARSETHYLENE 
ريشتر  3/2

. در اثر اين زلزله آسيب

PARSETHYLENE 
های گسترده. در اثر اين زلزله آسيب

PARSETHYLENE 
های گسترده

وارد شد. قدرت زلزله به حدی بوده است که در اثر آن 

PARSETHYLENE 

وارد شد. قدرت زلزله به حدی بوده است که در اثر آن 

PARSETHYLENE 

کيلومتری از مرکز زلزله قرار داشته با وزن 

PARSETHYLENE 

کيلومتری از مرکز زلزله قرار داشته با وزن 

در اثر اين زلزله نواحی زيادی از شهر دچار آتش

PARSETHYLENE 

در اثر اين زلزله نواحی زيادی از شهر دچار آتش

های با قطرهای پايين مخصوصاً 

PARSETHYLENE 

های با قطرهای پايين مخصوصاً 

 PARSETHYLENEبود که جنس زمين تغيير 

بود که جنس زمين تغيير 

KISH ژاپنهای زلزله

KISH ژاپنهای زلزله

26KISH
KISHدقيقه صبح اول سپتام26

دقيقه صبح اول سپتام
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 کيلومتر 102ريشتر به  0.2با بزرگای  1332کوبه در ژانويه   Hyogo-ken Nanbuی زلزله

های به خاطر اين بود که حرکت زياد زمين کرنشها فاضالب خسارت زد، علت اصلی آسيبهای لوله

 1222شد. همچنين سيستم خطوط لوله آب ها زيادی را در لوله پديد آورد و موجب ترک خوردن لوله

ات نرخ تعمير 2-2در هر کيلومتر بود. نمودار 433/3تعمير اصلی داشت، که ميانگين نرخ تعمير 

و  Eidinger)دهد می فوت براساس ماکسيمم سرعت زمين نشان 1333آب را در هر ی خطوط لوله

باشد که می کوبهی مربوط به نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله  2-2و  1-2جداول  .(1336 ،همكاران

ر و نرخ قطی تهيه گرديده است. در اين جداول عدم پيروی بين رابطه  Nishinomiyaو  Ashiaتوسط 

نرخ خرابی  ها،لولهای سازههای شود. آنها در پاسخ به ابهامی که چرا بر خالف تحليلمی خرابی ديده

ضعيف برای اين های با قطر کوچك از لوله هايی با قطر بزرگ کمتر است، به وجود خاکهای لوله

بزرگتر،  PGD و  PGVبزرگ نسبت به  های کارگذاری ضعيف لوله و در معرض بودن لوله ها،لوله

 اشاره داشتند. 

فراراونی های ريشتر آسيب 0.6با بزرگای  Nigata-ken chuetsuبه نام   2334در زلزله  اکتبر 

 121به شبكه فاضالب زده شد، آسيب به  تصفيه خانه باعث شد تا آب آلوده وارده شبكه گردد، 

هول دچار مشكل شد. بيشترين مورد من 2230کيلومتر خط لوله فاضالب در اين زلزله آسيب ديد و 

ها ناشی از روانگرايی بود که موجب ترافيك در خيابانها و لولهها خسارت در اين زلزله باالزدگی آدم رو

 1304ژوئن سال  10شد.  در ها باعث تخليه نشدن فاضالب خانهها شد، همچنين خرابی در لوله

 %06کيلومتر لوله معادل  423ژاپن رخ داد. بيش از گاتا ريشتر در شهر نی 2/2ای به بزرگی زلزله

ها های چدنی و در محل اتصال آن ديده شد. ساير لولهها آسيب ديدند. بيشترين خرابی در لولهلوله

های با اقطار پايين خرابی در بدنه لوله ناشی از خمش رخداده بود. دراثر پديده مخصوصاً لوله

توان به عنوان يكی تأسيسات از زمين بيرون زدند. شيب زمين را نيز میها و گرايی بسياری از لولهروان

 از عوامل اصلی خرابی نام برد.

PARSETHYLENE کارگذاری ضعيف لوله و در معرض بودن لوله

PARSETHYLENE کارگذاری ضعيف لوله و در معرض بودن لوله

Nigata

PARSETHYLENE 

Nigata-

PARSETHYLENE 

-ken chuetsu

PARSETHYLENE 

ken chuetsu

به شبكه فاضالب زده شد، آسيب به  تصفيه خانه باعث شد تا آب آلوده وارده شبكه گردد، 

PARSETHYLENE 

به شبكه فاضالب زده شد، آسيب به  تصفيه خانه باعث شد تا آب آلوده وارده شبكه گردد، 

من

PARSETHYLENE 

هول دچار مشكل شد. بيشترين مورد من

PARSETHYLENE 

منهول دچار مشكل شد. بيشترين مورد منهول دچار مشكل شد. بيشترين مورد 

PARSETHYLENE 

منهول دچار مشكل شد. بيشترين مورد من

ناشی از روانگرايی بود که موجب ترافيك در خيابان

PARSETHYLENE 

ناشی از روانگرايی بود که موجب ترافيك در خيابان

 PARSETHYLENEشد.  در 

 10PARSETHYLENEشد.  در 

ژوئن سال 10 PARSETHYLENE 

ژوئن سال 

KISHشود. آنها در پاسخ به ابهامی که چرا بر خالف تحليل

KISHشود. آنها در پاسخ به ابهامی که چرا بر خالف تحليل

KISHبا قطر کوچك از لوله هايی با قطر بزرگ کمتر است، به وجود خاک
با قطر کوچك از لوله هايی با قطر بزرگ کمتر است، به وجود خاک
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 1332فوت بر اساس ماکسيمم سرعت زمين در زلزله  1333آب را در هر ی نرخ تعميرات خطوط لوله -2-2 نمودار

 [18]کوبه

 

 [18]1332 کوبهی نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله -2-2و  1-2 جدول

 

 

 

 

 

 

PARSETHYLENE 
نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله

PARSETHYLENE 
نرخ خرابی بر اساس قطر در زلزله

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISHنرخ تعميرات خطوط لوله
ی نرخ تعميرات خطوط لوله KISH

ی 
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 منجیل  3333زلزله 

  در آورد. زلزله شديدی منطقه رودبار و منجيل را به لرزه 1333جوالی  21در   -

های قابل در اين زلزله ساختمانها، راهها و تأسيسات و حتی سد بتنی سفيدرود دچار آسيب -

 توجه شدند. 

 وجود نيست.متأسفانه آمار دقيقی از ميزان آسيب شبكه آبرسانی م -

 های توزيع در ورودی به ساختمان دچار آسيب شدند.لوله -

های اصلی شبكه آب شهری بعلت عمق کارگذاری و نيز جديد بودن شبكه دچار آسيب لوله -

 جدی نشدند.

 

 

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
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 بم  2331زلزله 

 ريشتر شهر بم را لرزاند 0.6ای به بزرگی زلزله 1362ديماه  2در بامداد روز جمعه  -

 نفر 12333شهر حدود  جمعيت -

 مختصات جغرافيايی -

-  h=974 m   ،N=29.04.48  وS=58.26.57 

 زخمی 12333 ، فوت 42333نی اتلفات انس -

 ( 4333تجاری و اداری  32333)مسكونی  30333ها کل واحد -

 تجاری با صد در صد تخريب    3233، مسكونی 22333واحدهای آسيب ديده  -

عدد  2متر مكعبی و  33333عدد  2حلقه، مخازن  23 تامين آب زير زمينی، تعداد چاهها -

 متر مكعبی  2333

 ميليمتر 433تا  233متر لوله ازبست به قطر  42233شبكه انتقال  -

 ميليمتر  43تا  123کيلومتر متر لوله ازبست، چدن، پلی اتيلن به قطر 423شبكه توزيع  -

 هاعمده خرابی در انشعابات خانه -

 انداتصال آسيب ديدهآزبست در محلهای های لوله -

 مقادير آسيب در شبكه اصلی ناچيز بوده -

 متر مكعب بوده 23333متر مكعبی در زمان زلزله 33333حجم مخزن  -

 ها بودهخروج آب از مخزن ناشی از انشعابات خانه -

چند ساعت پس از زلزله يكی از پرسنل شرکت آب و فاضالب پس از اطالع از سالمتی  -

 شير اصلی خروجی مخزن را بستهخانواده در اقدامی جالب 

 اندمخازن بعلت مدفون بودن و نيز ديوارهای پشت بند دچار آسيب نشده -

 مشكل قطع و کمبود آب ناشی از قطع برق بوده  -

 

PARSETHYLENE 
متر لوله ازبست به قطر 

PARSETHYLENE 
متر لوله ازبست به قطر 

کيلومتر متر لوله ازبست، چدن، پلی اتيلن به قطر 

PARSETHYLENE 

کيلومتر متر لوله ازبست، چدن، پلی اتيلن به قطر 

 PARSETHYLENEمتر مكعب بوده

متر مكعب بوده

KISH واحدهای آسيب ديده

KISH واحدهای آسيب ديده

KISHتامين آب زير زمينی، تعداد چاهها
تامين آب زير زمينی، تعداد چاهها
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PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
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 عوامل موثر بر آسیب دیدگی خطوط لوله تحت اثر زلزله -2-2

مدفون تحت  زلزله دخالت ی لوله خطوطهای متعددی در آسيب پذيری شبكههای پارامتر

خطوط لوله موثرند لذا ای خط لوله، خاک و زلزله بر رفتار لرزهی شبكههای دارند. به طور کلی ويژگی

 مهم ترين اين عوامل موارد زير. باشدمی مدفون قابل توجههای لولهای تعداد عوامل موثر بر رفتار لرزه

 باشد. می

 

مدفون ی خطوط لولههای مین لرزه در آسیب پذیری شبکهعوامل مربوط به ز -2-2-3

 تحت اثر زلزله

توان به دو های مدفون را میدر لوله یااثر زلزله بر روی خطوط لوله مدفون و خطرات لرزه

طبقه بندی  )مخاطرات ژئوتكنيكی( زمين دسته کلی خطر انتشار امواج و خطر تغيير شكل دائمی

نام برد. در اين زلزله نيمی از  1330فرانسيسكو در سال وان از زلزله سانتنمود. به عنوان نمونه می

گرايی خاک محل و نيمی ديگر در اثر انتشار امواج رخ داده اثر روان رها مربوط بشكستگی در لوله

زلزله سانفرانسيسكو  هاییانجام شده توسط اِگوچی و همكاران  بر روی خراب هاییبررس است.

اثرات خرابی ناشی از گسلش به مراتب بيشتر از اعوجاج ناشی از حرکات زمين لرزه مشخص نمود که 

. عموما خطر مربوط به [19] و هر چه به گسل نزديك باشد اثر تخريب بيشتر خواهد بود باشدیم

 باشد اما خطر مربوط به مخاطرات ژئوتكنيكی کمتر و شديدترمی انتشار موج زلزله بيشتر و پراکنده تر

 : دهدمی اشد. اين اثر به دو صورت رخبمی

 ناگهانی که ممكن است به سبب حرکت يك گسل فعال يا نشست حاصل از زمين لرزه باشد.. 1

 توزيع مكانی تدريجی که ممكن است در اثر زمين لغزش يا روانگرايی باشد.. 2

 آثار فوق در ادامه به طور جامع و مفصل شرح داده خواهد شد.

 

 

PARSETHYLENE اثر زلزله بر روی خطوط لوله مدفون و خطرات لرزه

PARSETHYLENE اثر زلزله بر روی خطوط لوله مدفون و خطرات لرزه

دسته کلی خطر انتشار امواج و خطر تغيير شكل دائمی

PARSETHYLENE 
دسته کلی خطر انتشار امواج و خطر تغيير شكل دائمی

وان از زلزله سان

PARSETHYLENE 
فرانسيسكو در سال وان از زلزله سان

PARSETHYLENE 
فرانسيسكو در سال 

گرايی خاک محل و نيمی ديگر در اثر انتشار امواج رخ داده 

PARSETHYLENE 

گرايی خاک محل و نيمی ديگر در اثر انتشار امواج رخ داده 

انجام شده توسط اِگوچی و همكاران  بر روی خراب

PARSETHYLENE 

انجام شده توسط اِگوچی و همكاران  بر روی خراب

اثرات خرابی ناشی از گسلش به مراتب بيشتر از اعوجاج ناشی از حرکات زمين لرزه 

PARSETHYLENE 

اثرات خرابی ناشی از گسلش به مراتب بيشتر از اعوجاج ناشی از حرکات زمين لرزه 

[19]

PARSETHYLENE 

. عموما خطر مربوط به [19]

PARSETHYLENE 

. عموما خطر مربوط به 

 PARSETHYLENEباشد اما خطر مربوط به مخاطرات ژئوتكنيكی کمتر و شديدتر

باشد اما خطر مربوط به مخاطرات ژئوتكنيكی کمتر و شديدتر

KISH
عوامل مربوط به ز

KISH
عوامل مربوط به ز

KISHاثر زلزله بر روی خطوط لوله مدفون و خطرات لرزه
اثر زلزله بر روی خطوط لوله مدفون و خطرات لرزه
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 :نارتعاشات زمی 

های ناشی از اين انتشار نيز در خسارتباشد،  می اين اثر ناشی از انتشار امواج زلزله در  خاک

های دائمی زمين اتفاق خواهد افتاد و  تر ولی با درجه خرابی کمتر نسبت به تغيير شكلسطح وسيع

آسيب  وند.های گذرا تحت اثر اين انتشار امواج شممكن است خطوط لوله مدفون دچار تغيير شكل

 13ها ارتباط مستقيم با عواملی همچون بزرگای زلزله )معادل لگاريتم در مبنای انتشار امواج در زلزله

انرژی آزاد شده در زلزله(، عمق زلزله، فاصله سازه از کانون و مرکز سطحی زلزله، نوع اليه بندی و 

 پاسخ زير است:  3ر حاصل اين اث جنس خاک منطقه و نوع امواج شكل گرفته خواهد داشت.

 کند.می باشد و ايجاد نيروی اينرسیمی رو زمينیهای الف( شتاب: برای سازه

 مدفون تاثير گذار است.های ب( سرعت:  بر روی سازه

  رساند.می به خصوص خطوط مدفون آسيب جدیها ج( جابجايی : برای کليه سازه

 

 تاثیر زاویه برخورد امواج به خط لوله

های طولی و برشی به خط لوله، بر تنشهای تاثير افزايش زاويه برخورد موج 4-2و  3-2نمودار 

دهد. در مورد امواج طولی حداکثر تنش محوری و در مورد امواج برشی می محوری و خمشی نشان

درجه به  12شود. اگر موج برشی در زوايای حدود می درجه ايجاد 33حداکثر تنش خمشی در زاويه 

های شود. در حالی که تنشمی محوری بزرگ در خط لولههای رد کند سبب ايجاد تنشخط لوله برخو

خمشی ايجاد شده در اثر امواج طولی، های خمشی در اين حالت بسيار ناچيز است. در مورد تنش

 افتد.می درجه اتفاق 33مقادير حداکثر در حدود زوايای 

PARSETHYLENE ج( جابجايی : برای کليه سازه

PARSETHYLENE ها ج( جابجايی : برای کليه سازه

PARSETHYLENE  به خصوص خطوط مدفون آسيب جدیها

PARSETHYLENE به خصوص خطوط مدفون آسيب جدی

PARSETHYLENE 

تاثير افزايش زاويه برخورد موج

PARSETHYLENE 

های تاثير افزايش زاويه برخورد موج

PARSETHYLENE 

طولی و برشی به خط لوله، بر تنشهای 

PARSETHYLENE 

طولی و برشی به خط لوله، بر تنش

دهد. در مورد امواج طولی حداکثر تنش محوری و در مورد امواج برشی 

PARSETHYLENE 

دهد. در مورد امواج طولی حداکثر تنش محوری و در مورد امواج برشی 

PARSETHYLENE 

شود. اگر موج برشی در زوايای حدود 

PARSETHYLENE 

شود. اگر موج برشی در زوايای حدود 

 PARSETHYLENEشود. در حالی که تنش

شود. در حالی که تنش

KISHالف( شتاب: برای سازه

KISHالف( شتاب: برای سازه

KISHب( سرعت:  بر روی سازه
های ب( سرعت:  بر روی سازه KISH

های 
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 [6] ت به تغيير زاويه برخود موج برشی به خط لولهمحوری و خمشی نسبهای تغييرات تنش -3-2نمودار 

 

 [6] محوری و خمشی نسبت به تغيير زاويه برخود موج طولی به خط لولههای تغييرات تنش -4-2نمودار 

 

  خطرات لرزه ای

يك سيستم خط لوله به علت گستردگی در پهنه وسيع جغرافيايی به ناچار در معرض خطرات 

گيرد ،چرا که خطوط می کنند قرارمی ديگر که سطح کوچكی را اشغال بيشتری نسبت به تاسيسات

فعال و يا قابليت روانگرايی و غيره های لوله  به علت طويل بودن ممكن است از نواحی دارای گسل

 .[20] عبور کنند

 شود: می هنگام زلزله به دو دسته تقسيمها پتانسيل خرابی در لوله

 (PGDماندگار )های تغيير شكل -1

 ( TGDگذرا )های حرکت -2

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

محوری و خمشی نسبت به تغيير زاويه برخود موج طولی به خط لوله

PARSETHYLENE 

محوری و خمشی نسبت به تغيير زاويه برخود موج طولی به خط لوله

 PARSETHYLENEيك سيستم خط لوله به علت گستردگی در پهنه وسيع جغرافيايی به ناچار در معرض خطرات 

يك سيستم خط لوله به علت گستردگی در پهنه وسيع جغرافيايی به ناچار در معرض خطرات 

KISH
KISH
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 ماندگار های تغییر شکل

 ماندگار زمين محسوبهای از مهمترين انواع حرکتها گسلش ،روانگرايی و زمين لغزش

مدفون دارند.نمايی شماتيك از تاثير تغيير های شوند که مهمترين تاثير را در ايجاد خرابی  در لولهمی

 اشكال زير نشان داده شده است.مدفون در های ماندگار روی لولههای شكل

 

 گسلش 

تواند گسيختگی افقی، قائم و يا می افتد کهمی در سطح زمين اتفاقها معموال گسيختگی گسل

 ترکيبی از اين دو باشد. آسيب پذيری تجهيزاتی که در منطقه گسيختگی قرار دارند، بسيار زياد است.

 

PARSETHYLENE K
ISH

معموال گسيختگی گسل

KISH
معموال گسيختگی گسل

ترکيبی از اين دو باشد. آسيب پذيری تجهيزاتی که در منطقه گسيختگی قرار دارند، بسيار زياد است.

KISH.ترکيبی از اين دو باشد. آسيب پذيری تجهيزاتی که در منطقه گسيختگی قرار دارند، بسيار زياد است

KISH
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PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISH
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 [20] هنگام گسلمدل سازه ای ایده آل شده در  3-2شکل 

 

 

 روانگرایی 

افتد که خاک برای مدت کوتاهی به حالت مايع درآيد. اين موضوع هم می روانگرايی زمانی اتفاق

مستغرق و بدون های در زير زمين و هم در سطح احتمال وقوع دارد. روانگرايی معموال در خاک

آب زيرزمينی و در های به سفره افتد. خاکهای مستعد روانگرايی معموال نزديكمی چسبندگی اتفاق

شود. مناطقی که با مصالح غير مهندسی می مناطقی که سطح آب باال و نزديك سطح زمين است يافت

پر شده باشند نيز مستعد روانگرايی هستند. احتمال و شدت روانگرايی با افزايش شدت و زمان تداوم 

 مهمترين پارامترهای خسار تزا هستند که يابد. روانگرايی و حرکتهای جانبی ازمی زلزله افزايش

 .سطحی را در خاک غرق کنندهای زيرزمينی را به سطح زمين سوق داده و يا سازههای توانند سازهمی

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
مدل سازه ای ایده آل شده در 

PARSETHYLENE 
مدل سازه ای ایده آل شده در 

افتد که خاک برای مدت کوتاهی به حالت مايع درآيد. اين موضوع هم 

PARSETHYLENE 

افتد که خاک برای مدت کوتاهی به حالت مايع درآيد. اين موضوع هم 

 PARSETHYLENEدر زير زمين و هم در سطح احتمال وقوع دارد. روانگرايی معموال در خاک

 PARSETHYLENEهای در زير زمين و هم در سطح احتمال وقوع دارد. روانگرايی معموال در خاک

مستغرق و بدون های  PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEهای مستغرق و بدون های مستغرق و بدون 

های مستغرق و بدون های 

KISH
KISH
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PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
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 نشست 

تواند خاک را متراکم تر کرده و موجب نشست شود. البته ميزان تغييرمكان می لرزش زمين

سازد، می باشد اما آنچه نشست را مهممی ان در اثر روانگرايیماندگار در اثر نشست کمتر از تغييرمك

 .[22]باشد می ايجاد تغييرمكانهای غيريكنواخت در خاک

 

 رانش خاك 

خاکی را به حرکت درآورد. شدت رانش های تواند تپهمی حتی بدون روانگرايی، لرزش زمين

حتمال وقوع رانش خاک به زمان خاک به زاويه شيب، مقاومت، ميزان آب و ميزان تحكيم خاک و ا

تواند راههای دسترسی را مسدود نموده می تداوم و شدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک

 و خسارات قابل توجهی رابه بار آورد.

 

 
 [20] مدل سازه ای ایده آل شده لوله در هنگام رانش  -2-2شکل 

 

PARSETHYLENE تداوم و شدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک

PARSETHYLENE تداوم و شدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک

و خسارات قابل توجهی رابه بار آورد.

PARSETHYLENE 
و خسارات قابل توجهی رابه بار آورد.

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

حتی بدون روانگرايی، لرزش زمين

KISH
حتی بدون روانگرايی، لرزش زمين

خاک به زاويه شيب، مقاومت، ميزان آب و ميزان تحكيم خاک و ا

KISHخاک به زاويه شيب، مقاومت، ميزان آب و ميزان تحكيم خاک و ا

KISHتداوم و شدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک
تداوم و شدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک
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 برکنش 

افتد بر روی نقاط ورودی و خروجی می قائم زلزله اتفاقاين پديده که بيشتر به علت مولفه 

 کند.می آسيب را وارد )اتصاالت( بيشترين

 

 

ی خطوط لولههای عوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبکه -2-2-2

 مدفون تحت اثر زلزله

ها لولهای دهد، نوع خاک تاثير بسزايی در عملكرد لرزهمی گذشته نشانهای زلزلههای تجربه

نمايد از اين جهت طبقه می دارد، خطوط شبكه لوله از مناطق مختلف با شرايط خاک مختلف عبور

لوله مهم است. افرايش سرعت موج برشی در های بندی شرايط زمين در آسيب پذيری شبكه

اک کاهد. بنابراين در خمی محوری و خمشی لولههای پيرامون لوله به شدت از مقادير تنشهای خاک

ايجاد های مدفون تحت اثر امواج ارتعاشی زلزله بسيار مطلوب تر بوده و تنشی سخت تر وضعيت لوله

.  از [14]آن بسيار کمتر از حالتی است  که خط لوله در خاک  نرم مدفون باشدی شده در ديواره

خاک در محل تغيير ها طرفی تغيير خصوصيت خاک در طول خط لوله به شدت موجب افزايش تنش

های تواند موجب گسيختگی خط لوله شود.  عمليات متراکم سازی يكی از روشمی در لوله شده و

تغيير شكل ی است، بايد دانست با تراکم خاک دامنهای اصالح خواص خاک برای کاهش خطرات لرزه

اک قبل تا حدودی بزرگتر از مقاديری شوند که خها ممكن است کاهش يابد اما احتمال دارد که شتاب

کوبه به روشنی ميزان شكست لوله در مناطق شهر که توسط  1332از تراکم داشته است. در زلزله 

انسان توسعه يافته است و ساختار و تراکم خاک تغيير يافته است، واضح است. اين نرخ تقريبا برابر با 

PARSETHYLENE عوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبکه

PARSETHYLENE عوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبکه

می

PARSETHYLENE 
دهد، نوع خاک تاثير بسزايی در عملكرد لرزهمی

PARSETHYLENE 
دهد، نوع خاک تاثير بسزايی در عملكرد لرزه

دارد، خطوط شبكه لوله از مناطق مختلف با شرايط خاک مختلف عبور

PARSETHYLENE 

دارد، خطوط شبكه لوله از مناطق مختلف با شرايط خاک مختلف عبور

لوله مهم است. افرايش سرعت موج برشی در 

PARSETHYLENE 

لوله مهم است. افرايش سرعت موج برشی در 

محوری و خمشی لوله

PARSETHYLENE 

میمحوری و خمشی لوله

PARSETHYLENE 

می

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEمدفون تحت اثر امواج ارتعاشی زلزله بسيار مطلوب تر بوده و تنش

مدفون تحت اثر امواج ارتعاشی زلزله بسيار مطلوب تر بوده و تنش

KISH
KISH

KISHعوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبکه
عوامل مربوط به خاك محل در آسیب پذیری شبکه
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ر خصوصيات ژئومورفولوژی تقاطع لوله يا گسل بوده است. بنا به تحقيقات تاکادا و همكاران ميزان تاثي

نيگاتا از ميزان تاثير شدت زلزله بيشتر بوده است، در اين زلزله شيب زمين يكی از عوامل ی در زلزله

مسطح بسيار کمتر از های اصلی خسارت بوده است، به طوری که تعداد آسيب و خرابی در زمين

وط به خطوط لوله از طريق خاک شيب دار بوده است. عامل ديگر که در آسيب پذيری مربهای زمين

 تاثير گذار است، عمق دفن لوله با افزايش عمق دفن لوله، مقدار ما کزيمم کرنش لوله نيز افزايش

يابد، افزايش عمق دفن لوله از يك طرف باعث افزايش مقاومت خاک شده که باعث کاهش می

ش عمق دفن لوله باعث افزايش شود و از طرف ديگر افزايمی نيروهای وارد بر لوله از طرف زلزله

 وارد بر لوله از طرف زلزلههای شود که باعث افزايش نيرومی اندر کنش خاک و لولههای سختی المان

 شود. مجموع عوامل فوق باعث افزايش نيروی وارد بر لوله شده لذا باعث افزايش کرنش لولهمی

تواند کاتاليزوری در آسيب پذيری می مدفون ی شود. همچنين بستر سازی نامناسب خط لولهمی

ی کانتو اين موضوع يكی از داليل اصلی آسيب پذيری خطوط لوله 1323بيشتر  باشد. در زلزله 

 مدفون اعالم شد.

 

ی خطوط لولههای عوامل مربوط به شبکه  لوله در آسیب پذیری شبکه -2-2-1

 مدفون تحت اثر زلزله

مدفون تحث اثر ی خطوط لولههای سيب پذيری شبكهاز پارامترهای موثر در آای بخش عمده

باشد در ادامه مهمترين اين خصوصيات و تاثير می مدفونی زلزله، مربوط به خصوصيات خط لوله

 بيان خواهد شد.ها آن

 جنس خطوط لوله شبکه لوله -

 گذشته نقش اساسی داشته است. شكل پذيریهای زلزلههای جنس لوله تقريبا در تمام داده

چند درصدی جنس لوله ممكن است به سيستم لوله گذاری کمك کند تا با حرکت خاک اطراف لوله 

را ها توان لولهمی همراه شود و لوله بتواند از صدمه خوردن شديد در طول زلزله فرار کند. به طور کلی

PARSETHYLENE شود. همچنين بستر سازی نامناسب خط لوله

PARSETHYLENE شود. همچنين بستر سازی نامناسب خط لوله

کانتو اين موضوع يكی از داليل اصلی آسيب پذيری خطوط لوله

PARSETHYLENE 
کانتو اين موضوع يكی از داليل اصلی آسيب پذيری خطوط لوله

عوامل مربوط به شبکه  لوله در آسیب پذیری شبکه

PARSETHYLENE 

عوامل مربوط به شبکه  لوله در آسیب پذیری شبکه

 PARSETHYLENEخطوط لوله

ی خطوط لوله PARSETHYLENE 

ی 

KISH های

KISH اندر کنش خاک و لولههای

KISHاندر کنش خاک و لوله

KISHشود. مجموع عوامل فوق باعث افزايش نيروی وارد بر لوله شده لذا باعث افزايش کرنش لوله
شود. مجموع عوامل فوق باعث افزايش نيروی وارد بر لوله شده لذا باعث افزايش کرنش لوله
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ی و پی وی سی چدن نرم، پلی اتيلن، فوالد جوشهای ترد و نرم تقسيم بندی کرد. لولهی به دو دسته

 شود. می ترد به حساب آوردههای بتنی، سفالی و چدنی را جزو لولههای نرم و لولههای جزو لوله

 قطر خط لوله

های خمشی در لوله و کاهش تنشهای افزايش قطر خط لوله از طرفی باعث افزايش تنش

های ينكه مقادير تنششود. با توجه به امی محوری به علت تاثير در سختی اندرکنش خاک و لوله

مهمی مانند کيفيت های و همچنين فاکتور  باشد می خمشیهای محوری بسيار بيشتر از تنش

کمتر، ضخامت بيشتر،  تاثير کم های جايگذاری مناسب تر، اتصاالت کمتر، تعداد خم و سه راهی

ر بزرگ نسبت به شود خطوط لوله با قطمی بزرگ و هم ترازی خط لوله باعثهای خوردگی در لوله

 لوله هايی با قطر کوچك در زلزله کمتر آسيب پذير باشند. 

 تاثیر شرایط انتهایی لوله

ايجاد شده در مقاطع ميانی های شرايط انتهايی با توجه به طول لوله تاثير چندانی بر تنش

 2-2، 0-2، 2-2دهد. بررسی نمودارهای می انتهايی را به شدت تحت تاثير قرارهای ندارد. اما تنش

های محوری در طول خط لوله، بيشتر از تنشهای دهد که تاثير شرايط انتهايی در مورد تنشمی نشان

باشد.  با توجه به نتايج حاصل از تحليل احتمال گسيختگی خط لوله در محل اتصال آن به می خمشی

 .[14] و مخازن بيشتر از مقاطع ديگر خط لوله استها ساير تاسيسات مانند منهول

 
[14]خمشی در طول خط لوله با شرايط انتهايی متفاوت های تغييرات مقادير حداکثر تنش -2-2نمودار 

PARSETHYLENE تاثیر شرایط انتهایی لوله

PARSETHYLENE تاثیر شرایط انتهایی لوله

شرايط انتهايی با توجه به طول لوله تاثير چندانی بر تنش

PARSETHYLENE 
شرايط انتهايی با توجه به طول لوله تاثير چندانی بر تنش

انتهايی را به شدت تحت تاثير قرار

PARSETHYLENE 

میانتهايی را به شدت تحت تاثير قرار

PARSETHYLENE 

می

های 

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

محوری در طول خط لوله، بيشتر از تنش

PARSETHYLENE 

محوری در طول خط لوله، بيشتر از تنش

باشد.  با توجه به نتايج حاصل از تحليل احتمال گسيختگی خط لوله در محل اتصال آن به 

PARSETHYLENE 

باشد.  با توجه به نتايج حاصل از تحليل احتمال گسيختگی خط لوله در محل اتصال آن به 

و مخازن بيشتر از مقاطع ديگر خط لوله است

PARSETHYLENE 

[14]و مخازن بيشتر از مقاطع ديگر خط لوله است

PARSETHYLENE 

[14]

PARSETHYLENE K
ISH های

KISH بزرگ و هم ترازی خط لوله باعثهای

KISHبزرگ و هم ترازی خط لوله باعث

KISHلوله هايی با قطر کوچك در زلزله کمتر آسيب پذير باشند. 
لوله هايی با قطر کوچك در زلزله کمتر آسيب پذير باشند. 
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 [14]محوری در طول خط لوله با شرايط انتهايی متفاوت های تغييرات مقادير حداکثر تنش -0-2نمودار 

 

 
 [16[توله با شرايط انتهايی متفاومحوری در طول خط لهای تغييرات مقادير حداکثر تنش -2-2نمودار 

 

 مدفون ی عمر و خوردگی شبکه جمع آوری خطوط لوله

تواند به دليل می فاضالب خوردگی است. عامل خوردگیهای جدی در شبكههای يكی از آسيب

فهرست بلندی از خصوصيات شيميايی و فيزيكی سيال، لوله و محيط باشد. عالوه بر مواد موجود در 

توان در می ن باعث خوردگی شبكه شود. عوامل موثر بر مقاومت در مقابل خوردگی راخاک که ممك

، ميزان رطوبت، شرايط PHخصوصيت مواد منتقل شونده توسط لوله، خصوصيت محيط خارجی مانند 

کارکرد مانند دما و سرعت عبور مواد وکيفيت نگهداری خالصه کرد. در شبكه فاضالب مواد فاضالب 

شود که خواص لوله در طول زمان می خوردگی باعثی در خوردگی شبكه دارند. پديدهنقش بزرگتری 

فوالدی و چدنی به دليل های به خاطر خوردگی، در لولهها لولههای تغيير کند. پوسيدگی در ديواره

پالستيكی  مانند  پی های سيمانی و آزبستی بدليل کم شدن آهك و در لولههای خوردگی، در لوله

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

محوری در طول خط ل

PARSETHYLENE 

محوری در طول خط ل

مدفون 

PARSETHYLENE 

مدفون 

فاضالب خوردگی است. عامل خوردگی

PARSETHYLENE 

فاضالب خوردگی است. عامل خوردگی

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEفهرست بلندی از خصوصيات شيميايی و فيزيكی سيال، لوله و محيط باشد. عالوه بر مواد موجود در 

فهرست بلندی از خصوصيات شيميايی و فيزيكی سيال، لوله و محيط باشد. عالوه بر مواد موجود در 

KISH
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که در ساخت آنها از فوالد يا سيمان ساخته شده اند در های باشد. شبكهمی ی بدليل خستگیوی س

باشند اين امر به مرور زمان و با خوردگی و می برابر حمالت شيميايی و محيطی به مراتب حساس تر

درصد  23تايوان  1333گردد. در زلزله می ضعيف شدن تدريجی شبكه، موجب نقص و حتی شكست

فوالدی به علت خوردگی بودند. همچنين در لوله هايی با قطر کم امكان گنديدگی های گی لولهشكست

تواند عملكرد می و ايجاد گازهای اسيدی بيشتر است. خوردگی اجزای انعطاف پذير اتصاالت شبكه

آن  اتصال را هنگام زلزله تغيير دهد.  بهتر است شرايط محل عبور لوله خط لوله قبل از کارگذاشتن

های ارزيابی گردد و از لوله با مقاومت کافی در برابر خوردگی استفاده شود همچنين استفاده از پوشش

جلوگيری کند. توجه به خورندگی ناشی از گازهای اسيد ها تواند از خوردگی اينگونه لولهمی محافظ 

بويژه در  H2SO4و اکسيده شدن آن در مجاورت هوا و توليد اسيد سولفوريك  H2Sسولفيدريك 

بخشد بايد توجه داشت در شهر می مناطق گرمسير بسيار الزم است زيرا گرما اين پديده را تشديد

هايی که شيب کافی وجود ندارد به اين پديده توجه دوچندان گردد. همچنين خوردگی نقطه ضعفی 

 کند،می يجاداتصاالت که نقش عظيمی را در انعطاف پذير بودن اتصاالت اهای بزرگ برای رينگ

 باشد. موضوع کاهش حمالت شيميايی مورد ارزيابی و تحقيق فراوان محققين است آنها تالشمی

  را کاهش دهند.ها کنند با ساخت مواد محافظ خوردگی شبكهمی

دهد، جدول ارائه شده توسط مرکز می را نشانها اهميت پارامتر خوردگی در لوله 3-2جدول

جمع آوری   (RSPA/OPS)ويژه اياالت متحده، دفتر ايمنی لوله هاهای امهتحقيقات حمل ونقل و برن

است،  مسلما به روز رسانی اين اطالعات تغييرات جزئی  2332-2333های شده است و مربوط به سال

 باشد. ها میکند، در اينجا اين اطالعات صرفا جهت بيان اهميت خوردگی در لولهمی در آن ايجاد

PARSETHYLENE مناطق گرمسير بسيار الزم است زيرا گرما اين پديده را تشديد

PARSETHYLENE مناطق گرمسير بسيار الزم است زيرا گرما اين پديده را تشديد

هايی که شيب کافی وجود ندارد به اين پديده توجه دوچندان گردد. همچنين خوردگی نقطه ضعفی 

PARSETHYLENE 
هايی که شيب کافی وجود ندارد به اين پديده توجه دوچندان گردد. همچنين خوردگی نقطه ضعفی 

اتصاالت که نقش عظيمی را در انعطاف پذير بودن اتصاالت ا

PARSETHYLENE 

اتصاالت که نقش عظيمی را در انعطاف پذير بودن اتصاالت ا

باشد. موضوع کاهش حمالت شيميايی مورد ارزيابی و تحقيق فراوان محققين است آنها تالش

PARSETHYLENE 

باشد. موضوع کاهش حمالت شيميايی مورد ارزيابی و تحقيق فراوان محققين است آنها تالش

را کاهش دهند.

PARSETHYLENE 

را کاهش دهند.

دهد، جدول ارائه شده توسط مرکز 

PARSETHYLENE 

دهد، جدول ارائه شده توسط مرکز 

PARSETHYLENE 

(RSPA/OPS) PARSETHYLENE 

(RSPA/OPS) 

KISHتواند از خوردگی اينگونه لوله

KISHتواند از خوردگی اينگونه لوله

KISHو اکسيده شدن آن در مجاورت هوا و توليد اسيد سولفوريك 
و اکسيده شدن آن در مجاورت هوا و توليد اسيد سولفوريك 
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 [23] (RSPA/OPS)هميت پارامتر خوردگی تهيه شده توسط ايمنی لوله هاا - 3-2جدول 

 دليل خرابی لوله تعداد خرابی گزارش شده

 حفاری 12

 بارهای طبيعی  )زلزله( 12

 بارهای خارجی 10

 خوردگی 40

 خرابی تجهيزات وابسته 12

 مشكل مواد اوليه 30

 بدی کار کرد شبكه 0

 عوامل ديگر 23

 مجموع 163

 

  AHPدر تحقيقی که توسط نگارنده جهت انتخاب بهترين جنس خط لوله فاضالب توسط روش 

نفر از خبرگان فاضالب انجام گرديد، مقاوم بودن لوله در برابر   23با پر کردن پرسشنامه هايی توسط 

 .(6-2خوردگی مهمترين عامل جهت انتخاب بهترين جنس لوله فاضالب انتخاب شد )نمودار 

 

 AHP   [23]عوامل موثر در انتخاب بهترين جنس خط لوله فاضالب توسط روش  -6-2ار نمود

 

 نامناسبهای تکیه گاه

شود می از تكيه گاهها کند که باعث تاب خوردن و افتادن آنمی زلزله نيروی جانبی به لوله وارد

شكل خرابی تكيه  ری کند.تواند از اين خرابی جلوگيمی مهاربندی سيستم تكيه گاه لوله و فواصل آنها

 دهد. می تورثريچ را نشان 1334گاه لوله در اثر روانگرايی در زلزله 

PARSETHYLENE  با پر کردن پرسشنامه هايی توسط

PARSETHYLENE  23با پر کردن پرسشنامه هايی توسط

PARSETHYLENE 23

PARSETHYLENE   نفر از خبرگان فاضالب انجام گرديد، مقاوم بودن لوله در برابر

PARSETHYLENE   نفر از خبرگان فاضالب انجام گرديد، مقاوم بودن لوله در برابر

خوردگی مهمترين عامل جهت انتخاب بهترين جنس لوله فاضالب انتخاب شد )نمودار 

PARSETHYLENE 
خوردگی مهمترين عامل جهت انتخاب بهترين جنس لوله فاضالب انتخاب شد )نمودار 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISH
KISH
KISH

در تحقيقی که توسط نگارنده جهت انتخاب بهترين جنس خط لوله فاضالب توسط روش 

KISH
در تحقيقی که توسط نگارنده جهت انتخاب بهترين جنس خط لوله فاضالب توسط روش 

KISHبا پر کردن پرسشنامه هايی توسط 
با پر کردن پرسشنامه هايی توسط 
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 [15]تورثريچ  1334خرابی تكيه گاه لوله در اثر روانگرايی در زلزله  -3-2شكل 

 

 مدفونی و اتصاالت  شبکه جمع آوری لولهها خم

ی از نقاطی بوده است که بيشترين دهند که نقاط دارای خم يكمی گذشته نشانهای زلزله

آنها ماليم تر باشد آسيب پذيری ی کمتر و زاويهها شكست را داشته است بنابراين هر چه تعداد خم

شريان حياتی موجود، های يكی ديگر از نقاط ضعف شبكهکمتر است.  مدفونی شبكه جمع آوری لوله

ناشی های ه در اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابیگذشتهای در زلزلهها باشد، تعداد خرابیمی اتصاالت

از شكست در بدنه است. خرابی اتصاالت بيشتر در محل زانويی، سه راهی، شير آالت و محل اتصال 

باشد. تحث اثر زلزله شكستگی می جانبی ديگر به دليل تمرکز تنش در اين نقاطهای خط لوله به سازه

آيد. در اثر بيش از حد می فشاری، خمشی و برشی به وجود و نشت اتصال ناشی از نيروهای کششی،

 .(4-2بودن اين نيروها امكان جداشدگی و شكستگی اتصال وجود دارد )شكل 

 

 [24]جداشدگی و شكستگی در اتصال  -4-2شكل 

 

در اين  آمده است. 6-2و 2-2، 0-2، 2-2سازو کار اتصال برای مقابله با اين نيروها در شكل

لغزش تا حد امكان  به ی بايستی اجازهمی داده شده است که تحت اثر نيروی کششی نشانها شكل

PARSETHYLENE شكست را داشته است بنابراين هر چه تعداد خم

PARSETHYLENE شكست را داشته است بنابراين هر چه تعداد خم

کمتر است.  مدفون

PARSETHYLENE 
يكی ديگر از نقاط ضعف شبكهکمتر است.  مدفون

PARSETHYLENE 
يكی ديگر از نقاط ضعف شبكه

گذشتهای در زلزلهها 

PARSETHYLENE 
ه در اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابیگذشتهای در زلزلهها 

PARSETHYLENE 
ه در اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابی ه در اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابیگذشتهای در زلزلهها  گذشتهای در زلزلهها 

PARSETHYLENE 
ه در اتصاالت به مراتب بيشتر از خرابیگذشتهای در زلزلهها  گذشتهای در زلزلهها 

از شكست در بدنه است. خرابی اتصاالت بيشتر در محل زانويی، سه راهی، شير آالت و محل اتصال 

PARSETHYLENE 

از شكست در بدنه است. خرابی اتصاالت بيشتر در محل زانويی، سه راهی، شير آالت و محل اتصال 

جانبی ديگر به دليل تمرکز تنش در اين نقاط

PARSETHYLENE 

میجانبی ديگر به دليل تمرکز تنش در اين نقاط

PARSETHYLENE 

می

فشاری، خمشی و برشی به وجود

PARSETHYLENE 

میفشاری، خمشی و برشی به وجود

PARSETHYLENE 

می

2

PARSETHYLENE 

2-

PARSETHYLENE 

-4).

PARSETHYLENE 

4).

PARSETHYLENE K
ISH

و اتصاالت  شبکه جمع آوری لوله

KISH
و اتصاالت  شبکه جمع آوری لوله

 گذشته نشان

KISHمی گذشته نشان

KISHمی می گذشته نشان  گذشته نشان

KISHمی گذشته نشان  گذشته نشان

KISHشكست را داشته است بنابراين هر چه تعداد خم
شكست را داشته است بنابراين هر چه تعداد خم
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اتصال داده شود، تحت اثر نيروی فشاری بايد از موادی در اتصال استفاده شود که مقاومت کافی در 

برابر نيروهای فشاری را داشته باشد و بتواند نيروها را جذب کند، تحت اثر لنگر خمشی بايد اتصال 

ارای مصالح يا ساختاری باشد که انعطاف پذيری کافی را داشته باشد و تحت اثر نيروی برشی اتصال د

 باشد که از لغزش پيشگيری نمايد. ای بايد به گونه

 

 [24]نيروی کششی در اتصال تحت اثر زلزله  -2-2شكل 

 

 

 [24]نيروی فشاری در اتصال تحت اثر زلزله  -0-2شكل 

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

نيروی کششی در اتصال تحت اثر زلزله 

PARSETHYLENE 

نيروی کششی در اتصال تحت اثر زلزله 

PARSETHYLENE K
ISH
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 [24]خمشی در اتصال تحت اثر زلزله  نيروی -2-2 شكل

 

 [24]تحت اثر زلزله ها نيروی برشی در اتصاالت منهول -6-2شكل 

 

و انعطاف پذير، عملكرد مناسبی در زلزله دارند و آسيب پذيری شبكه جمع ای اتصاالت لرزه

االت جوشی فوالدی پيوسته با اتصهای پيوسته مانند لولههای دهند. لولهمی آوری لوله را کاهش

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

خمشی در اتصال تحت اثر زلزله 

PARSETHYLENE 

خمشی در اتصال تحت اثر زلزله 

PARSETHYLENE K
ISH
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قبلی داشته است. های قطعه قطعه با اتصاالت متعدد در زلزلههای عملكرد بهتری نسبت به لوله

 توسط موادی سفت و سخت مانند سيمان درزبندی شدهها غير پيوسته که اتصال آنهای لوله

با واشر درز بندی شده های زيادی را تحمل کنند. اين در حالی است که لولههای تواند جنبشنمی

تواند در مقابل نيروی می کنند. همچنين واشرمی بيشتری را تحملای لرزههای الستيكی تغيير شكل

آزبستی در های نرخ آسيب لولهفشاری جذب ضربه کند و از شكستكی اتصال جلوگيری کند. 

ر کمتر بسيا Mexico City, 1985 از زلزله   Northridge, 1994و  Loma prieta, 1989های زلزله

. اين موضوع به خاطر استفاده از واشر الستيكی به جای اتصاالت سيمانی بوده است. [18] بوده است

تا  DN1231 آب غير پيوسته از قطر های حسينی و جليلی در بررسی رفتار غير خطی اتصاالت لوله

DN333 تصاالت ناشی از آناليز المان محدود به اين نتيجه رسيدند که رفتار غير خطی ای به وسيله

تا حدود ها همچنين به اين نتيجه رسيدند که اگر دوران نسبی لولهها درون آن است. آنهای واشر

باشد. همچنين در آزمايشاتی که توسط  بر روی می راديان باشد رفتار اتصال به صورت خطی 32/3

از آزمايش ها تحليلجام شد، مختلف انهای چدنی شكل پذير با واشر الستيكی با قطرهای اتصاالت لوله

ممان يك خط  -گيرد. منحنی چرخشمی که چرخش اتصال اطراف لوله شكل [25]خمش نشان داد 

تعريف  شد و ممان در انتهای اين خط  باشد که شيب آن به صورت سختی اوليه اتصال می صاف

باشد. می درجه 20/3ش تا حدود راست به صورت ممان دررفتگی تعريف  شد.  دامنه خطی اين چرخ

کردند. بعد از نقطه دررفتگی)تسليم(، می تمام نقاط در اتصال تا ممان در رفتگی به صورت خطی رفتار

کند، در نقاطی که می يك رفتار جديد در اتصال با توجه به دررفتگی )تسليم( شروع به شكل گيری

 ممان ظاهر -راست ديگری در منحنی چرخشبسيار دور از نقاط مفصلی هستند، در اين ناحيه، خط 

شود. بعد از چرخش تقريبا می تعريف گردد، شيب اين خط از خط قبلی کمتر است و به صورتمی

گيرند و رفتار اتصال مستقل از خصوصيت واشر می درجه ای، دو قسمت اتصال مقابل هم قرار 4

ك نمو کوچك در چرخش اتصال باعث يك پرش بزرگ شود. در ناحيه سوم، يمی پالستيكی درز بندی

از ها تحليلهمچنين  شكند.می شود. در ناحيه سوم است که لولهمی در ممان انتقالی به اتصال

PARSETHYLENE همچنين به اين نتيجه رسيدند که اگر دوران نسبی لوله

PARSETHYLENE همچنين به اين نتيجه رسيدند که اگر دوران نسبی لوله

راديان باشد رفتار اتصال به صورت خطی

PARSETHYLENE 
میراديان باشد رفتار اتصال به صورت خطی

PARSETHYLENE 
می

چدنی شكل پذير با واشر الستيكی با قطر

PARSETHYLENE 

چدنی شكل پذير با واشر الستيكی با قطر

که چرخش اتصال اطراف لوله شكل

PARSETHYLENE 

که چرخش اتصال اطراف لوله شكل

PARSETHYLENE 

می

PARSETHYLENE 

گيرد. منحنی چرخشمی

PARSETHYLENE 

گيرد. منحنی چرخش

PARSETHYLENE 

تعريف  شد و ممان در انتهای اين خط 

PARSETHYLENE 

تعريف  شد و ممان در انتهای اين خط 

PARSETHYLENE 

ش تا حدود 

PARSETHYLENE 

ش تا حدود 

 PARSETHYLENEکردند. بعد از نقطه دررفتگی)تسليم(، 

کردند. بعد از نقطه دررفتگی)تسليم(، 

KISHحسينی و جليلی در بررسی رفتار غير خطی اتصاالت لوله

KISHحسينی و جليلی در بررسی رفتار غير خطی اتصاالت لوله

KISHآناليز المان محدود به اين نتيجه رسيدند که رفتار غير خطی ا
آناليز المان محدود به اين نتيجه رسيدند که رفتار غير خطی ا
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نيروی اوليه يك خط مستقيم است که شيب آن سختی  -کشش نشان داد، منحنی جابجايیهای داده

يك در رفتگی بزرگ است که جدايی کامل ی هبار حاصله در برگيرند -اتصال است. منحنی جابجايی

  هد.می دو قطعه را نشان

به خطوط لوله اجازه خواهد داد تا ازدياد طول يا کاهش طول ها اتصالی خوب لولههای تكنيك

ايسبرگ و ريچاردسون داشته باشند، بچرخند يا خم شوند بدون اينكه دچار شكستگی و نشت شوند. 

 يتمختلف با ظرف یهااند که با مطالعه در اين زمينه نسبت به طرح مفصلاز جمله پژوهشگرانی بوده

در خطوط لوله که تحت خطر  تواندیم هاپيشنهادی آن یهااند. مفصلشكل زياد اقدام کرده ييرتغ

 .(14-2)شكل  تغيير شكل دائمی زمين قرار دارند مورد استفاده قرار بگيرد

 

 [26] شكل زياد ييرتغ يتگ و ريچاردسون با ظرفپيشنهادی ايسبر یهامفصل -3-2شكل 

 

به وفور در تاسيسات  Kobe, 1995ی با توجه به عملكرد مناسب آن در زلزله 12-2اتصال شكل

 نمايد.می آبرسانی ژاپن استفاده شده است. اين اتصال از جدا شدگی جلوگيری

 

 [26] ای يك نمونه اتصال لرزه -13-2شكل 

با  يك لوله اگر. است سختی توزيع بودن نامناسب به دليل شبكهت خسارای از  بخش عمده

 در، کوچكتر اتصال پيدا کند قطربا   لوله يك به جانبی نمی شود  پشتيبانی که را ، قطر بزرگ

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

گ و ريچاردسون با ظرف

PARSETHYLENE 

گ و ريچاردسون با ظرف

Kobe, 1995

PARSETHYLENE 

Kobe, 1995

 PARSETHYLENEنمايد.

نمايد.

KISHتغيير شكل دائمی زمين قرار دارند مورد استفاده قرار بگيرد

KISHتغيير شكل دائمی زمين قرار دارند مورد استفاده قرار بگيرد

KISH
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در داخل  با قطر بزرگهای لوله همچنين اگر( 10-2)شكل  مورد انتظار است.، آسيب  جانبی جابجايی

به طور کلی سطح (. 12-2. )شكل رودمی انتظار، آسيب اتصال دهيم مخازن به کم طول، زمين را در

مدفون در زمين نيز های است، لولهها زمين دارای فرکانس و زمان تناوب متفاوتی نسبت به سازه

های کنند، در هنگام بروز زلزله خاک و لوله مدفون آن با فرکانس و پريودمی ارتعاشها همراه با سازه

های کنند که اين اختالف ناشی از تقاوت در صلبيتمی متصل به آن ارتعاشی بت به سازهمختلفی نس

ناشی از اين ارتعاشات متفاوت بوده و موجب جدا شدگی های است. به همين جهت تغيير مكانها آن

 .[15]شود ها میدر محل تالقی با سازه ها،در اتصاالت لوله

 

 (ALA2002مهار نشده )ی شده در محل اتصال  به لولهشكست لوله ضعيف مهار  -11-2شكل 

 

 
 (ALA2002شكست لوله متصل به مخزن ) -12-2 شكل

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

شده در محل اتصال  به لوله

PARSETHYLENE 

شده در محل اتصال  به لوله

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
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 ضربهمجاورت و 

 ايجاد نشود خطوط لوله مناسب بين جداسازی مانند، مناسبراه حل  در صورتی که هيچ

. ايجاد کندرات خسا است ممكن زلزله در  آنها با هم تعامل و محلدر فشرده مجاور وخطوط لوله 

 ( 13-2)شكل 

 

 [15]ها فاصله نامناسب لوله -13 -2شكل 

 

 بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله های روش -2-1

لوله ط خطوای زهلرر فتارسی ربری شهاروبه توسعه ام قداناشی  رات با توجه به خساان هشگروپژ

 [27]: ندشومی  ير تقسيموه زبه سه گرها روشين اکلی   ر ند که بطودنمو

    رک و رزنبلو()نيو ما   يبی  تحليل تقری شهارو  -

 : دقيقتحليل ی شهارو  -

 ( مدلسازی اندر کنش خاک و لوله )هيندی و نواک ( 1

 ) ونگ( مدل تير دو بعدی (2

 )داتا( مدل پيوسته استوانه ای نازک( 3

  روشهای آيين نامه ای  -

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
2شكل 

PARSETHYLENE 
-2شكل 

PARSETHYLENE 
-13

PARSETHYLENE 
13-

PARSETHYLENE 
فاصله نامناسب لوله-

PARSETHYLENE 
فاصله نامناسب لوله

بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله 

PARSETHYLENE 

بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله 

شها

PARSETHYLENE 

ی شها

PARSETHYLENE 

بری 

PARSETHYLENE 

ی بری بر

PARSETHYLENE 

فتارسی ری بری 

PARSETHYLENE 

فتارسی ر

[27]

PARSETHYLENE 

[27]

KISH
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مدفون ارائه گرديده است که های وتی برای لولهحل بسته متفاهای روشها در طول اين سال

مدفون دارای خم اختصاص های باشد  و مقدار اندکی از آن به لولهمی پيوستههای اکثرا مربوط به لوله

ها کنند که در طراحیمی بيشتری را تجربههای در نواحی خم به علت تمرکز تنش ،کرنشها دارد. لوله

توان می مدفون در ناحيه خمهای مينه بررسی رفتار لولهدر ز.دقت شودها بايد به آن

gooding,shah,chu  را به عنوان اولين کسانی که در اين زمينه تحقيقاتی را انجام داده اند معرفی

نيز تحقيقاتی صورت داده اند که همگی با shinozuka ,koikeکرد.بعد از آنها افراد ديگری مانند 

حل بسته های کردند.به موازات اين روشمی را تحليلها تر االستيك لولهاستفاده از تئوری تير بر بس

مدفون در ناحيه زانويی بسط داده اند که اکثريت های عددی را برای رفتار لولههای ،افرادی نيز روش

در مقابل برخورد امواج بهره گرفته اند ها آنها از يك تحليل شبه استاتيك برای رسيدن به پاسخ لوله

کنند.در سالهای اخير تعدادی می درهنوز نيز بسياری از محققين از همين روش آناليز استفادهکه 

های مدفون در ناحيه خم انجام شده است که البته در بسياری از شاخههای تحليل ديناميكی روی لوله

زوم مربوط به اين زمينه تحقيقاتی کم کار شده و يا اصال بررسی صورت نگرفته است که همين ل

 بخشد.می تحقيق بيشتر در اين زمينه را شدت

شوند که اين تغييرات می امواج ناشی از زلزله به داليل مختلف در توده زمين دچار تغييرات

اينقدر ها بزرگترين ابعاد اکثر سازه.تواند تاثيرات مهمی را به جای بگذاردمی گوناگونهای روی سازه

ای سازه يكسان است و يا به اصطالح فرض انتشار قائم امواج کوچك است که حرکت زمين در دو انته

 طويل مانند پل و خطوط لوله که در فواصل طوالنی کشيده شده اند ،های را در نظر گرفت.سازه

کنند که اين نا يكنواختی حرکات می اگون تجربهنگو های حرکات مختلف زمين را در زير قسمت

 سخ سازه داشته باشد.تواند تاثير بزرگی روی پامی زمين

 نا يكنواختی حرکات زمين ناشی از چند عامل است که مهمترين آنها عبارت است از :

PARSETHYLENE درهنوز نيز بسياری از محققين از همين روش آناليز استفاده

PARSETHYLENE درهنوز نيز بسياری از محققين از همين روش آناليز استفاده

مدفون در ناحيه خم انجام شده است که البته در بسياری از شاخه

PARSETHYLENE 
مدفون در ناحيه خم انجام شده است که البته در بسياری از شاخه

مربوط به اين زمينه تحقيقاتی کم کار شده و يا اصال بررسی صورت نگرفته است که همين ل

PARSETHYLENE 

مربوط به اين زمينه تحقيقاتی کم کار شده و يا اصال بررسی صورت نگرفته است که همين ل

PARSETHYLENE 

امواج ناشی از زلزله به داليل مختلف در توده زمين دچار تغييرات

PARSETHYLENE 

امواج ناشی از زلزله به داليل مختلف در توده زمين دچار تغييرات

بزرگترين ابعاد اکثر سازه

PARSETHYLENE 

بزرگترين ابعاد اکثر سازه

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEای سازه يكسان است و يا به اصطالح فرض انتشار قائم امواج 

ای سازه يكسان است و يا به اصطالح فرض انتشار قائم امواج 

KISH های

KISH عددی را برای رفتار لولههای

KISHهای عددی را برای رفتار لولههای عددی را برای رفتار لوله

KISH های عددی را برای رفتار لولههای

KISHآنها از يك تحليل شبه استاتيك برای رسيدن به پاسخ لوله
آنها از يك تحليل شبه استاتيك برای رسيدن به پاسخ لوله
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کنند که می غير قائم از سطح به زمين برخوردهايی مسير حرکت امواج :امواج با زاويه -1

يك مختلفی اين امواج را حس کنند و های شود که نقاط گوناگون در سطح زمين با زمانمی باعث

 آيد.می تاخير زمانی ميان ارتعاش اين نقاط به وجود

 ميدان نزديك بيشتر خود را نشانهای منبع گسترش يافته : عاملی است که در زلزله -2

دهد.اختالف در هندسه نسبی منبع و محل مورد نظر ،باعث ايجاد تاخير زمانی و نهايتا حرکات و می

 شود.می ارتعاشات مختلف با محتوای فرکانسی متفاوت

 پراکندگی امواج: نا همگنی محيط موجب شكست و انعكاس امواج منتشر شده در توده -3

 کنند.می متفاوت تجربههای شود که نتيجه آن نقاط مختلف ،حرکات )امواج ( گوناگون را در زمانمی

 

 [28] نمايی شماتيك از مسير حرکت موج و برخورد آن با سطح زمين -14-2 شكل

 

ورت گرفته روی خطوط لوله مدفون تا به حال تنها اثر عامل اول يعنی مسير در تحقيقات ص

عددی نيز به صورت  های حرکت امواج در محاسبات مد نظر قرار گرفته که تاثير اين عامل در مدل

ديناميكی که روی خطوط لوله مدفون و بويژه های شبه استاتيك در محاسبات وارد شده است.در آناليز

با فرض انتشار قائم و ارتعاش ها انجام شده است تاثير اين فاکتور ديده نشده و لوله در ناحيه خم

مدفون های تحليل گرديده اند.الزم به ذکر است که تحقيقاتی که  روی پاسخ لوله همزمان همه نقاط،

ارتباط تحت انتشار امواج زلزله صورت گرفته است ،فرض بر انتشار موج موازی با محور لوله بوده و در 

درجه و با فرض انتشار موج موازی با يكی  33دارای خم نيز تقريبا در اکثر موارد لوله با خم های با لوله

 .طولی مورد بررسی قرار گرفته استهای از شاخه

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

نمايی شماتيك از مسير حرکت موج و برخورد آن با سطح زمين

PARSETHYLENE 

نمايی شماتيك از مسير حرکت موج و برخورد آن با سطح زمين

ورت گرفته روی خطوط لوله مدفون تا به حال تنها اثر عامل اول يعنی مسير 

PARSETHYLENE 

ورت گرفته روی خطوط لوله مدفون تا به حال تنها اثر عامل اول يعنی مسير 

 PARSETHYLENE های 

 PARSETHYLENEعددی نيز به صورت  های 

عددی نيز به صورت  عددی نيز به صورت  های   PARSETHYLENE های 

عددی نيز به صورت  های   های 

KISHشود که نتيجه آن نقاط مختلف ،حرکات )امواج ( گوناگون را در زمان

KISHشود که نتيجه آن نقاط مختلف ،حرکات )امواج ( گوناگون را در زمان

KISH
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مدفون و نوع آناليز آنها لزوم تحقيق های با توجه به توضيحات گفته شده در ارتباط با لوله

شود.تاثير عواملی چون می مدفون بويژه در نواحی خم احساسهای لوله بيشتر روی پاسخ رلزه ای

در آن مدفون شده اند و ها زوايای مختلف امواج زلزله در صفحات قائم و افق ،جنس خاکی که لوله

فوالدی مدفون در ناحيه زانويی با فرض انتشار مايل امواج های همچنين تاثير زاويه خم در پاسخ لوله

اردی هستند که تا به حال مورد بررسی قرار نگرفته اند و اين تحقيق تحت يكفرايند ،از جمله مو

 پردازد.می مدلسازی عددی و يك تحليل ديناميكی به آن

 سرعت انتشار موج

باشد.برای محاسبه می سرعت انتشار موج پارامتر مهمی در محاسبه کرنش ايجاد شده در لوله

نونی کمتر از پنج برابر عمق کانونی تا مرکز زلزله از سرعت موج کرنش محوری در مناطقی با فاصله کا

شود.از آنجا که خطوط لوله می برشی و در فواصلی بيشتر از مقدار مذکور از سرعت موج رايلی استفاده

شوند ،انتظار وجود هر دو نوع موج حجمی و سطحی می متری سطح زمين مدفون 3تا 1در عمق 

نتشار موج برای امواج حجمی ،موج برشی از اهميت بيشتری برخوردار است وجود دارد.برای  محاسبه ا

چرا که در مقايسه با موج فشاری حرکت بزرگتری را به زمين اعمال کرده و تمايل به انتقال انرژی 

بيشتری در آن وجود دارد.برای موج برشی سرعت  افقی انتشار موج نسبت به سطح زمين يك پارامتر 

باشد،سرعت می ری که برای امواج برشی قائم که زاويه انتشار آنها با محور قائم صفرکليدی است به طو

را  apparent(Cو همكاران سرعت ظاهری افقی انتشار موج  o’rouke ظاهری انتشار امواج بينهايت است.

 حجمی مورد برسی قرار دادند.های برای موج

 

 [28]هبررسی موج برشی و رايلی در طراحی لول -12-2 شكل

 

PARSETHYLENE برشی و در فواصلی بيشتر از مقدار مذکور از سرعت موج رايلی استفاده

PARSETHYLENE برشی و در فواصلی بيشتر از مقدار مذکور از سرعت موج رايلی استفاده

متری سطح زمين مدفون

PARSETHYLENE 
میمتری سطح زمين مدفون

PARSETHYLENE 
شوند ،انتظار وجود هر دو نوع موج حجمی و سطحی می

PARSETHYLENE 
شوند ،انتظار وجود هر دو نوع موج حجمی و سطحی 

نتشار موج برای امواج حجمی ،موج برشی از اهميت بيشتری برخوردار است 

PARSETHYLENE 

نتشار موج برای امواج حجمی ،موج برشی از اهميت بيشتری برخوردار است 

چرا که در مقايسه با موج فشاری حرکت بزرگتری را به زمين اعمال کرده و تمايل به انتقال انرژی 

PARSETHYLENE 

چرا که در مقايسه با موج فشاری حرکت بزرگتری را به زمين اعمال کرده و تمايل به انتقال انرژی 

PARSETHYLENE 

بيشتری در آن وجود دارد.برای موج برشی سرعت  افقی انتشار موج نسبت به سطح زمين يك پارامتر 

PARSETHYLENE 

بيشتری در آن وجود دارد.برای موج برشی سرعت  افقی انتشار موج نسبت به سطح زمين يك پارامتر 

ری که برای امواج برشی قائم که زاويه انتشار آنها با محور قائم صفر

PARSETHYLENE 

ری که برای امواج برشی قائم که زاويه انتشار آنها با محور قائم صفر

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEو همكاران سرعت ظاهری افقی انتشار موج 

و همكاران سرعت ظاهری افقی انتشار موج 

KISHسرعت انتشار موج پارامتر مهمی در محاسبه کرنش ايجاد شده در لوله

KISHسرعت انتشار موج پارامتر مهمی در محاسبه کرنش ايجاد شده در لوله

KISHکرنش محوری در مناطقی با فاصله کا
کرنش محوری در مناطقی با فاصله کا
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آنها يك تكنيك تحليلی را برای ارزيابی زاويه برخورد موج برشی بسط دادند که در نتيجه 

 سرعت ظاهری انتشار برای امواج برشی را به صورت زير ارائه کردند:

=apparent-sC 

 اليه سطحیهای سرعت موج برشی خاک csزاويه برخورد موج برشی نسبت به عمود و  ϴکه 

 باشد.می

 

 [28]انتشار ظاهری موج برشی -10-2 شكل

سرعت فازی بر خالف امواج حجمی .سرعت فازی اين موج همان سرعت ظاهری موج است

وسرعت فازی مطابق با رابطه زير با  f،فرکانس  λبرای موج رايلی ،طول موج .تابعی از فرکانس است

يلی با سرعت ظاهری در شكل نشان داده يكديگر در ارتباط هستند.نمايی شماتيك از انتشار موج را

 شده است.

= λf phC 

 

 انتشار ظاهری موج رايلی کرنش زمين و انحنا ناشی از انتشار امواج -12-2 شكل

 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
انتشار ظاهری موج برشی

PARSETHYLENE 
انتشار ظاهری موج برشی

سرعت فازی اين موج همان سرعت ظاهری موج است

PARSETHYLENE 

سرعت فازی اين موج همان سرعت ظاهری موج است

،فرکانس  

PARSETHYLENE 

f،فرکانس  

PARSETHYLENE 

f f،فرکانس   ،فرکانس  

PARSETHYLENE 

f،فرکانس   وسرعت فازی مطابق با رابطه زير با ،فرکانس  

PARSETHYLENE 

وسرعت فازی مطابق با رابطه زير با 

PARSETHYLENE 

يلی با سرعت ظاهری در شكل نشان داده 

PARSETHYLENE 

يلی با سرعت ظاهری در شكل نشان داده 

KISH
KISH
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گردد. برای محاسبه کرنش زمين يك حرکت انتقالی می انتشار موج باعث ايجاد کرنش در زمين

شتاب ،سرعت و جابجايی دو نقطه در طول مسير ساده موج با شكل ثابت را بررسی کرد ،او فرض کرد 

انتشار ،فقط با يك زمان تاخير با هم تفاوت دارند  که اين زمان خود تابعی از فاصله دو نقطه و سرعت 

در جهت انتشار موج از  gєموج لرزه ای است.برای اين مورد ماکزيمم کرنش کششی يا فشاری زمين 

 آيد:می رابطه زير بدست

є=g  

سرعت ظاهری انتشار موج لرزه  Cماکزيمم سرعت افقی زمين در جهت انتشار موج و  mVکه 

 را Cآيد که می ای است.برای انتشار موج رايلی کرنش موازی با سطح زمين بوسيله زابطه باال بدست

از لوله  توان با مقدار سرعت فازی مطابق با طول موجی مساوی با چهار برابر فاصله جدايی )طولیمی

که تحت آناليز قرار ميگيرد و ميان دو مهار قرار گرفته است( جايگزين کرد.برای زمانی که جهت مورد 

 نظر موازی با راستای انتشار موج نباشد اين رابطه نياز به اصالح دارد.

در حالت کلی موج در هر دو صفحه قائم و افق دارای زاويه است که به صورت شماتيك در 

ان داده شده است که در اين صورت برای محاسبه سرعت ظاهری موج در راستای محور شكل زير نش

 شود.لوله از رابطه زير استفاده می

 

 [28]نمايی شماتيك از انتشار ظاهری موج برشی -16-2شكل 

= apparent -sC 

Yeh (1974)  در صفحات مذکور  =   45نشان داد که کرنش ماکزيمم زمين در زاويه

 آيد.می بدست

PARSETHYLENE  که تحت آناليز قرار ميگيرد و ميان دو مهار قرار گرفته است( جايگزين کرد.برای زمانی که جهت مورد

PARSETHYLENE  که تحت آناليز قرار ميگيرد و ميان دو مهار قرار گرفته است( جايگزين کرد.برای زمانی که جهت مورد

نظر موازی با راستای انتشار موج نباشد اين رابطه نياز به اصالح دارد.

PARSETHYLENE 
نظر موازی با راستای انتشار موج نباشد اين رابطه نياز به اصالح دارد.

PARSETHYLENE 

در حالت کلی موج در هر دو صفحه قائم و افق دارای زاويه است که به صورت شماتيك در 

PARSETHYLENE 

در حالت کلی موج در هر دو صفحه قائم و افق دارای زاويه است که به صورت شماتيك در 

ان داده شده است که در اين صورت برای محاسبه سرعت ظاهری موج در راستای محور 

PARSETHYLENE 

ان داده شده است که در اين صورت برای محاسبه سرعت ظاهری موج در راستای محور 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISHای است.برای انتشار موج رايلی کرنش موازی با سطح زمين بوسيله زابطه باال بدست

KISHای است.برای انتشار موج رايلی کرنش موازی با سطح زمين بوسيله زابطه باال بدست

KISHتوان با مقدار سرعت فازی مطابق با طول موجی مساوی با چهار برابر فاصله جدايی )طولی
توان با مقدار سرعت فازی مطابق با طول موجی مساوی با چهار برابر فاصله جدايی )طولی
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 مدفون پیوسته های لوله برای لوله –بررسی لرزه ای سیستم خاك  -1-1

 ناشی از زلزله که بر سازه تحميل ميشود شامل دو نوع خمشی و محوریهای تغيير شكل

های يك معيار طراحی ، فراهم کردن يك شكل پذيری مناسب برای جذب تغيير شكل .باشدمی

باشد،بدون اينكه ظرفيت باربری استاتيكی دچار نقصان شود.اگر تغيير می ناشی از زلزله تحميلی

که بر لوله اعمال ميشود از محدوده ی االستيك خارج نشود آنگاه نيازی به مقاومت در برابر هايی شكل

يد در به محدوده پالستيك برسند شكل پذيری اين نقاط باها اگر در نقاط معينی کرنش.زلزله نيست

 طراحی در نظر گرفته شود.

شود هر دو نقطه از مسير در راستای حرکت امواج می هنگامی که موج لرزه ای در زمين منتشر

و اندرکنش بين خاک و لوله در فصل مشترک ها با اين وجود اين حرکت.نا هم فاز دارندهای ،حرکت

که به صورت هايی ود.برای لولهخمشی و محوری در طول لوله ايجاد ميشهای کرنش لوله، –خاک 

 گزارش شده در محل اتصاالت اتفاقهای بتنی مدفون( بيشتر آسيبهای باشد)مثل لولهمی قطعه قطعه

پيوسته کمتر است  ولی بيشترين های همچنان که گفته شد هرچند آسيب امواج زلزله به لوله.افتدمی

 باشد.مكانيزم مشاهده شده از نوع کمانش موضعی می

 زمين ،های ه طور کلی کرنش محوری توليد شده در يك لوله مستقيم پيوسته به تغيير شكلب

های برای حرکت اندر کنشی در فصل مشترک خاک و لوله بستگی دارد.های طول موج عبوری و نيرو

کوچك تا متوسط زمين يك فرض ساده کننده اين است که فرض کنيم کرنش زمين و لوله با هم 

بزرگ زمين اين فرض به دليل وجود لغزش بين خاک و لوله اعتبار خود را های برای کرنشبرابر است و

 از دست ميدهد.اين لغزش باعث ميشود که کرنش لوله مقداری از کرنش زمين کمتر باشد.

Newmark   روش ساده ای را برای تشخيص و تعيين پاسخ لوله به علت انتشار امواج  1302در

اين روش بر مبنای فرضيات  .گسترش داده شد yehبعدا توسط اشخاصی مانند زلزله ارائه کرد که 

 ساده کننده ای استوار است که عبارتند از :

PARSETHYLENE با اين وجود اين حرکت

PARSETHYLENE با اين وجود اين حرکت

خمشی و محوری در طول لوله ايجاد ميش

PARSETHYLENE 
خمشی و محوری در طول لوله ايجاد ميش

بتنی مدفون( بيشتر آسيب

PARSETHYLENE 
بتنی مدفون( بيشتر آسيب

همچنان که گفته شد هرچند آسيب امواج زلزله به لوله

PARSETHYLENE 

همچنان که گفته شد هرچند آسيب امواج زلزله به لوله

ه طور کلی کرنش محوری توليد شده در يك لوله مستقيم پيوسته به تغيير شكل

PARSETHYLENE 

ه طور کلی کرنش محوری توليد شده در يك لوله مستقيم پيوسته به تغيير شكل

PARSETHYLENE 

اندر کنشی در فصل مشترک خاک و لوله بستگی دارد.

PARSETHYLENE 

اندر کنشی در فصل مشترک خاک و لوله بستگی دارد.

 PARSETHYLENEکوچك تا متوسط زمين يك فرض ساده کننده اين است که فرض کنيم کرنش زمين و لوله با هم 

کوچك تا متوسط زمين يك فرض ساده کننده اين است که فرض کنيم کرنش زمين و لوله با هم 

KISH
طراحی در نظر گرفته شود.

KISH
طراحی در نظر گرفته شود.

هنگامی که موج لرزه ای در زمين منتشر

KISHهنگامی که موج لرزه ای در زمين منتشر

KISH.نا هم فاز دارند
KISHبا اين وجود اين حرکت.نا هم فاز دارند

با اين وجود اين حرکت
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زمان ، سرعت يا جا به  –تحريك لرزه ای )حرکت زمين ( که به صورت تاريخچه شتاب  -1

که دو نقطه  شود  بدين معنیمی شود ، به عنوان يك موج عبوری با شكل ثابت مدلمی جايی تعريف

 شوند.می در طول مسير انتشار فقط و فقط با يك تاخير زمانی مرتعش

نيروی اينرسی درگير در معادالت حرکت کوچك است و ميتواند صرفنظر گردد.اين  -2

فرض بعدا توسط محققين بسياری مورد مطالعه قرار گرفت و مطالعاتشان داللت بر اين داشت که اين 

 ی است.فرض يك تقريب مهندسی منطق

فرض بر اين است که هيچگونه حرکت نسبی در فصل مشترک خاک و لوله اتفاق نمی  -3

 .افتد و کرنش لوله برابر کرنش زمين است

در اين روش کرنش ناشی از خمش در درجه دوم اهميت است و بيشتر توجه روی کرنش 

داند و به همين دليل می گردد.اين روش کرنش لوله و زمين را با يكديگر برابرمی محوری لوله معطوف

زند می زمانی که کرنش زمين در مقايسه با کرنش لوله بزرگ باشد ،کرنش لوله را دست باال تخمين

 افتد.می لغزش در فصل مشترک لوله و خاک اتفاقها چرا که در اين حالت

و   takahashiگرفت،می که نيروی اينرسی لوله و لغزش را ناديده newmarkدر رابطه با فرض 

sakurai   يك روش ساده تحليلی را برای خط لوله مستقيم که توسط محيط بينهايت  1303در

برای نوشتن معادله از اصل داالمبر استفاده کردند و ها شد بسط دادند.آنمی االستيك ) خاک ( احاطه

ه لغزش در کها نيروی اينرسی را نيز در محاسبات خود وارد نمودند.نتايج تحليلی حاصل از روش آن

فصل مشترک خاک و لوله را در نظر نمی گيرد ،داللت بر آن دارد که کرنش لوله تقريبا برابر کرنش 

 باشد.می ( است و بنابراين تاثير نيروی اينرسی قابل صرفنظر کردنfree fieldميدان آزاد )

برشی را يك نيروی  1323در  koikeو   shinozukaدر ادامه مطالعات روی خطوط لوله مدفون 

ا تا حدودی اصالح ر takahashiدر فصل مشترک خاک و لوله تعريف کردند و معادله مربوط به 

يك فاکتور کاهشی را بين کرنش زمين و لوله تعريف کردند که در کرنش زمين ضرب ها آن نمودند.

ای فرض محافظه با اين فاکتور تا اندازه ها شود.آنمی گرديده و با کاهش آن مقدار کرنش لوله محاسبه

PARSETHYLENE گردد.اين روش کرنش لوله و زمين را با يكديگر برابر

PARSETHYLENE گردد.اين روش کرنش لوله و زمين را با يكديگر برابر

زمانی که کرنش زمين در مقايسه با کرنش لوله بزرگ باشد ،کرنش لوله را دست باال تخمين

PARSETHYLENE 
زمانی که کرنش زمين در مقايسه با کرنش لوله بزرگ باشد ،کرنش لوله را دست باال تخمين

لغزش در فصل مشترک لوله و خاک اتفاق

PARSETHYLENE 

لغزش در فصل مشترک لوله و خاک اتفاق

که نيروی اينرسی لوله و لغزش را ناديده

PARSETHYLENE 

که نيروی اينرسی لوله و لغزش را ناديده

يك روش ساده تحليلی را برای خط لوله مستقيم که توسط محيط بينهايت 

PARSETHYLENE 

يك روش ساده تحليلی را برای خط لوله مستقيم که توسط محيط بينهايت 

برای نوشتن معادله از اصل داالمبر استفاده کردند و 

PARSETHYLENE 

برای نوشتن معادله از اصل داالمبر استفاده کردند و 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEنيروی اينرسی را نيز در محاسبات خود وارد نمودند.نتايج تحليلی حاصل از روش آن

نيروی اينرسی را نيز در محاسبات خود وارد نمودند.نتايج تحليلی حاصل از روش آن

KISHافتد و کرنش لوله برابر کرنش زمين است

KISHافتد و کرنش لوله برابر کرنش زمين است

KISHدر اين روش کرنش ناشی از خمش در درجه دوم اهميت است و بيشتر توجه روی کرنش 
در اين روش کرنش ناشی از خمش در درجه دوم اهميت است و بيشتر توجه روی کرنش 
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کارانه يكسان بودن کرنش زمين و لوله را ارتقا داده اند.روابط تعريف شده برای تعيين فاکتور کاهشی 

 در حاالتی که لغزش اتفاق افتاده و يا هيچ لغزشی در فصل مشترک رخ نداده با يكديگر متفاوت

 باشد.می

از روش  1336در   o’rourkeو  El.hamediمدفون های در ادامه روند تحقيقات روی لوله

ديگری برای تخمين ماکزيمم کرنش محوری ايجاد شده در يك لوله پيوسته مستقيم به علت انتشار 

استفاده کردند.آنها مقاومت خاک در جهت محوری لوله را بوسيله يك فنر خطی شبيه سازی  امواج ،

 اکی بين لوله و خاک ميباشد.نموده و فرض کردند که ماکزيمم نيروی فنر خاکی مقدار مقاومت اصطك

لغزش بين لوله و ها آن.به شمار ميرودها نظر کردن از نيروی اينرسی نيز از ديگر فرضيات آن صرف

خاک را در محاسبات در نظر گرفتند و معيار لغزش مقدار نيروی فنرهای خاکی قرار دادند.اين معيار 

مقدار مقاومت اصطكاکی بين خاک و لوله  خاکی کمتر ازهای بود که اگر نيروی فنر تبه اين صور

باشد در نتيجه لغزش رخ نداده است و در صورت بيشتر بودن نيروی فنرها از مقدار مذکور ،لغزش به 

در روش تحليلی خود برای حل معادله حرکت لوله فرض کردند که جابجايی ها آن.پيونددمی وقوع

قرار گيرد ،به صورت يك موج سينوسی با طول زمين روی طولی از لوله که قرار است مورد بررسی 

در نهايت روابطی را برای محاسبه کرنش لوله در .شودمی موجی مساوی با چهار برابر طول لوله مدل

 شرايط وقوع و يا عدم وقوع لغزش ارائه نمودند.

 لوله –پيوسته ،نوعا شامل مقداری لغزش در فصل مشترک خاک های انتشار خرابی در لوله

کند لغزش می حالت حد بااليی که فرض 1366در سال  o’rourke و  El.hamedi ود.با اين ايدهشمی

های ،نقطهλافتد را ،مورد توجه قرار دادند.برای يك موج عبوری با طول موج می در کل طول لوله اتفاق

 را از هم دارند. صفر کرنش زمين  فاصله افقی 

شود تا ماکزيمم کرنش لوله می ( بر واحد طول باعثutواخت ) فرض يك نيروی اصطكاک يكن

 در نقطه ای وسط نقاط صفر کرنش زمين ،بعلت اصطكاک از رابطه زير بدست آيد: 

є=p  

PARSETHYLENE بود که اگر نيروی فنر

PARSETHYLENE های بود که اگر نيروی فنر

PARSETHYLENE  خاکی کمتر ازهای

PARSETHYLENE خاکی کمتر از

باشد در نتيجه لغزش رخ نداده است و در صورت بيشتر بودن نيروی فنرها از مقدار مذکور ،لغزش به 

PARSETHYLENE 
باشد در نتيجه لغزش رخ نداده است و در صورت بيشتر بودن نيروی فنرها از مقدار مذکور ،لغزش به 

در روش تحليلی خود برای حل معادله حرکت لوله فرض کردند که جابجايی 

PARSETHYLENE 

در روش تحليلی خود برای حل معادله حرکت لوله فرض کردند که جابجايی 

PARSETHYLENE 

قرار گيرد ،به صورت يك موج سينوسی با طول 

PARSETHYLENE 

قرار گيرد ،به صورت يك موج سينوسی با طول 

در نهايت روابطی را برای محاسبه کرنش لوله در 

PARSETHYLENE 

در نهايت روابطی را برای محاسبه کرنش لوله در 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEپيوسته ،نوعا شامل مقداری لغزش در فصل مشترک خاک 

پيوسته ،نوعا شامل مقداری لغزش در فصل مشترک خاک 

KISHنظر کردن از نيروی اينرسی نيز از ديگر فرضيات آن

KISHنظر کردن از نيروی اينرسی نيز از ديگر فرضيات آن

KISHخاک را در محاسبات در نظر گرفتند و معيار لغزش مقدار نيروی فنرهای خاکی قرار دادند.اين معيار 
خاک را در محاسبات در نظر گرفتند و معيار لغزش مقدار نيروی فنرهای خاکی قرار دادند.اين معيار 
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 باشد.می )فاصله جدايی ( برابر يك چهارم طول موج Lsکه 

ا جهت تخمين ماکزيمم يك روش تحليلی ر El.hamadi و  o’rourkeبرای امواج رايلی نيز 

اين روش ،کرنش محوری در خاک را با کرنش لوله ناشی از اصطكاک طولی  .کرنش لوله بسط دادند

کند که جهت انتشار اين امواج موازی با محور لوله می داند و فرضمی بين خاک و لوله ،برابر

ول موج است(،کرنش زمين باشد.بعلت طبيعت انتشار امواج رايلی )سرعت فازی يك تابع افزايشی از ط

 يك تابع کاهشی از طول موج است.در يك فاصله مشخص )برای يك طول موج مشخص امواج رايلی (،

 اين کرنش منحصر به فرد ،ماکزيمم کرنشی است که.شودمی کرنش اصطكاکی بر کرنش زمين منطبق

 تواند در يك لوله پيوسته بعلت انتشار امواج رايلی ايجاد شود.می

بين نتايج سه روش تقريبی ارائه شده برای  1333در سال  Liuو   o’rourkeيسه توسط يك مقا

کوچك زمين هر سه روش های برای کرنش.خطوط لوله پيوسته تحت انتشار امواج رايلی صورت گرفت

 شوند ومی کردند چرا که در اين مورد لوله و خاک با يكديگر جا به جامی يبا يكسانی را ارائهرنتايج تق

بزرگ های کرنش لوله و خاک به علت اينكه لغزش رخ نمی دهد ،يكسان است.در حالی که برای کرنش

باشد ولی در می El.hamadiو  o’rourkeمانند روش  koikeو  shinozukaزمين ،کرنش لوله از روش 

 يد.آمی دهد ،مقادير کرنش لوله تا حدی کمتر به دستمی حالتی که لغزش روی بخشی از لوله رخ

سازد می همانگونه که در ابتدا اشاره شد يكی از عواملی که خسارات جدی به خطوط لوله وارد

های بزرگ در سطح مقطع لوله و کمانشهای باشد که به علت ايجاد تغيير شكلمی بحث گسلش

 د.باشمی تير منطقی تر و دقيق ترهای ستفاده از مدل پوسته در مقايسه با الماناموضعی در لوله 

تير و پوسته با شرايط های دو بعدی و سه بعدی متعددی با المانهای همانند بحث انتشار موج مدل

ساخته شده و محققين بسياری در ها مرزی متفاوت و بحث اندر کنش خاک و لوله در طول اين سال

لذا از ذکر  اين زمينه فعاليت کرده اند ولی به دليل اينكه گسلش با موضوع تحقيق حاضر متفاوت است

 .شودمی پيشينه علمی در اين رابطه خودداری کرده و تنها به بيان دو مورد بسنده

PARSETHYLENE خطوط لوله پيوسته تحت انتشار امواج رايلی صورت گرفت

PARSETHYLENE خطوط لوله پيوسته تحت انتشار امواج رايلی صورت گرفت

کردند چرا که در اين مورد لوله و خاک با يكديگر جا به جا

PARSETHYLENE 
کردند چرا که در اين مورد لوله و خاک با يكديگر جا به جا

کرنش لوله و خاک به علت اينكه لغزش رخ نمی دهد ،يكسان است.در حالی که برای کرنش

PARSETHYLENE 

کرنش لوله و خاک به علت اينكه لغزش رخ نمی دهد ،يكسان است.در حالی که برای کرنش

مانند روش 

PARSETHYLENE 

o’rourkeمانند روش 

PARSETHYLENE 

o’rourke

PARSETHYLENE 

دهد ،مقادير کرنش لوله تا حدی کمتر به دست

PARSETHYLENE 

دهد ،مقادير کرنش لوله تا حدی کمتر به دست

همانگونه که در ابتدا اشاره شد يكی از عواملی که خسارات جدی به خطوط لوله وارد

PARSETHYLENE 

همانگونه که در ابتدا اشاره شد يكی از عواملی که خسارات جدی به خطوط لوله وارد

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEبزرگ در سطح مقطع لوله و کمانش

بزرگ در سطح مقطع لوله و کمانش

KISH.تواند در يك لوله پيوسته بعلت انتشار امواج رايلی ايجاد شود

KISH.تواند در يك لوله پيوسته بعلت انتشار امواج رايلی ايجاد شود

KISHيسه توسط 
o’rourke KISHيسه توسط 

o’rourke 
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تواند به دو بخش تقسيم شود می تجربه نشان داده است که خطوط لوله در برخورد با گسل

متر است و دارای بيشترين  33تا   13،يك بخش که به گسل نزديكتر است و طول آن هم حدودا بين 

باشد که از گسل دور می ه جايی نسبی و خسارت ممكن باشد و بخش دوم آن قسمتی از لولهجا ب

 kennedyخيلی زياد و بنا بر نظر ها است و جا به جايی نسبی و کرنش در آن اندک است و طول آن

العاده  باشد که مدل شدن آن به صورت المان پوسته در کامپيوتر حافظه فوقمی متر 333حدودا 

( مدلی را پيشنهاد کرد که در نزديكی گسل ، 2331کند  به همين دليل تاکادا )می را اشغال زيادی

متر ( که لغزش لوله و خاک ناچيز و  333( و در نقاط دورتر ) D 60 لوله به شكل پوسته به طول )

های بسيار کوچك است ،لوله به صورت المان تير و خاک اطراف با استفاده از فنرها مقادير کرنش

مزيت اين .شودمی مدل ASCE 1984نفت و گاز مدفون های خاکی  آيين نامه طراحی لرزه ای لوله

مدل صرفه جويی زياد در حافظه مورد استفاده کامپيوتر در مقايسه با مدلسازی کل لوله با المان 

رايط مرزی پوسته بود و همچنين پاسخ دقيق تری در مقايسه با مدلی که پوسته در دو انتها دارای ش

 نمود.می داد چرا که اين شرايط مرزی در محاسبات ايجاد خطای زيادی گيردار باشد ،می

  a 

  b 

 [28]مدل اجزا محدود المان پوسته در برخورد با گسل -13-2شكل 

 

PARSETHYLENE  مدل صرفه جويی زياد در حافظه مورد استفاده کامپيوتر در مقايسه با مدلسازی کل لوله با المان

PARSETHYLENE  مدل صرفه جويی زياد در حافظه مورد استفاده کامپيوتر در مقايسه با مدلسازی کل لوله با المان

PARSETHYLENE 
پوسته بود و همچنين پاسخ دقيق تری در مقايسه با مدلی که پوسته در دو انتها دارای ش

PARSETHYLENE 
پوسته بود و همچنين پاسخ دقيق تری در مقايسه با مدلی که پوسته در دو انتها دارای ش

داد چرا که اين شرايط مرزی در محاسبات ايجاد خطای زيادی

PARSETHYLENE 

داد چرا که اين شرايط مرزی در محاسبات ايجاد خطای زيادی

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH ها

KISH بسيار کوچك است ،لوله به صورت المان تير و خاک اطراف با استفاده از فنرها

KISHبسيار کوچك است ،لوله به صورت المان تير و خاک اطراف با استفاده از فنر

KISHخاکی  آيين نامه طراحی لرزه ای لوله
خاکی  آيين نامه طراحی لرزه ای لوله
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a) المان پوسته با مرزهای گیردار و ثابت 

b)  تیر مختلط –مدل پوسته 

Takada  بدين .ديدی را با تغييرات شرايط مرزی ارائه نمودندمدل ج 2334و همكاران در سال

بزرگ، های صورت که لوله در محل برخورد با گسل به دليل محاسبه کمانش موضعی و تغيير شكل

شود و هر نقطه از المان پوسته با سه فنر می مطابق گذشته به صورت المان پوسته ،پالستيك مدل

در مطالعات پيشين فواصل دور از .گرددمی حيط متصلخاکی در جهات محوری ،جانبی و عمودی به م

و همكاران  takadaگرديد که می محل برخورد گسل ،لوله و خاک به صورت المان تير و فنر مدلسازی

مبنی بر اينكه در نواحی دور از محل برخورد گسل با لوله ،جابجايی  kennedyبا استفاده از فرضيات 

سيار اندک بوده و فقط اصطكاک خاک در جهت محوری بر لوله نسبی لوله و خاک در جهت جانبی ب

های اثرگذاراست و يك شرط مرزی را به صورت تحليلی بدست آورند.اين شرط مرزی به صورت المان

فنری غير خطی در دو انتهای پوسته قرار ميگيرد.اين شرايط مرزی قادر به شبيه سازی طول بينهايت 

 ر شكل زير آمده است و جزييات بيشتر اين شرايط مرزی در ادامه ذکرشباد که نمايی از آن دمی لوله

شود زمان می گردد.در نتيجه اين مدل که فقط در نزديكی گسل به صورت المان پوسته مدلمی

 دهد.می محاسبات و حجم حافظه مورد استفاده را بسيار کاهش

 

 [28]مدل پوسته تاکادا با شرايط مرزی معادل -23-2 شكل

 

به علت  OBادا مطابق شكل زير اصطكاک خاک اطراف لوله را در قسمتی از لوله به طول تاک

 در جهت محوری دانست و فرض کرد که اصطكاک خاک شامل دو بخش است:  Fنيروی 

PARSETHYLENE اثرگذاراست و يك شرط مرزی را به صورت تحليلی بدست آورند.اين شرط مرزی به صورت المان

PARSETHYLENE اثرگذاراست و يك شرط مرزی را به صورت تحليلی بدست آورند.اين شرط مرزی به صورت المان

فنری غير خطی در دو انتهای پوسته قرار ميگيرد.اين شرايط مرزی قادر به شبيه سازی طول بينهايت 

PARSETHYLENE 
فنری غير خطی در دو انتهای پوسته قرار ميگيرد.اين شرايط مرزی قادر به شبيه سازی طول بينهايت 

ر شكل زير آمده است و جزييات بيشتر اين شرايط مرزی در ادامه ذکر

PARSETHYLENE 

ر شكل زير آمده است و جزييات بيشتر اين شرايط مرزی در ادامه ذکر

گردد.در نتيجه اين مدل که فقط در نزديكی گسل به صورت المان پوسته مدل

PARSETHYLENE 

گردد.در نتيجه اين مدل که فقط در نزديكی گسل به صورت المان پوسته مدل

دهد.

PARSETHYLENE 

دهد.

PARSETHYLENE K
ISH

محل برخورد گسل ،لوله و خاک به صورت المان تير و فنر مدلسازی

KISH
محل برخورد گسل ،لوله و خاک به صورت المان تير و فنر مدلسازی

با استفاده از فرضيات 

KISH با استفاده از فرضياتkennedy

KISHkennedy

KISHنسبی لوله و خاک در جهت جانبی ب
نسبی لوله و خاک در جهت جانبی ب
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 OCالف( اصطكاک استاتيكی خاک 

 CBب( اصطكاک لغزشی خاک 

 باشد.می در انتها به عنوان نقطه ثابت و بدون کرنش و جا به جايی Oنقطه 

 

 شرايط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون -21-2 شكل

 

 محاسبه 0Fs=0.75 DHγµ=kuاز  CBو در قسمت    F= KUاز رابطه  OCاصطكاک در قسمت 

قطر  Dسختی فنريت خاک در جهت محوری ،  Kجابجايی نسبی بين خاک و لوله ، Uگردد که می

همچنين الزم به .باشدمی ضريب اصطكاک µخاک اطراف و ضريب دانسيته   sγعمق مدفون ،   Hلوله ،

 .برابر با جابجايی تسليم است  Cذکر است که جابجايی نسبی بين خاک و لوله در نقطه

 گردد: می به صورت زير محاسبه SCB = Lو   f OC =Lبا انجام محاسبات طول قسمت 

=sL 

=  fL 

  که در اين روابط

= lN 

 گردد: می نيز با روابط زير ارائه CBو در بخش   Cو همچنين کرنش در نقطه 

PARSETHYLENE 21

PARSETHYLENE 21-

PARSETHYLENE -شرايط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون

PARSETHYLENE شرايط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون

F= KU 

PARSETHYLENE 
F= KU  و در قسمت

PARSETHYLENE 
و در قسمت 

K 

PARSETHYLENE 

K ، سختی فنريت خاک در جهت محوری

PARSETHYLENE 

سختی فنريت خاک در جهت محوری ،

PARSETHYLENE 

ضريب اصطكاک

PARSETHYLENE 

ضريب اصطكاک

برابر با جابجايی تسليم است

PARSETHYLENE 

برابر با جابجايی تسليم است

 PARSETHYLENEبه صورت زير محاسبه

میبه صورت زير محاسبه PARSETHYLENE 

می

KISH
KISH



 

22 

єc= 

+c= єBє 

باشد که رابطه می به صورت زير  و افزايش طول Fدر نهايت رابطه بين نيروی محوری 

 ستيك به کار رفته است:غير االهای مربوط به شرايط مرزی برای فنر

0≤ΔL≤U0          2/3 ΔL1/6 
0U F(ΔL)=     

  يا 

+U0≤ΔL≤ 

 باشد.می تنش تسليم لوله و ٍ مدول االستيسيته لوله yσکه 

اندازه کافی به   U0/ 4 «ΔLتاکادا همچنين نشان داد که در صورت اينكه مقدار جابجايی گسل 

توان بخش استاتيكی اصطكاک را ناديده گرفت و مقدار نيروی محوری را از رابطه زير می بزرگ باشد

 بدست آورد:

F(ΔL) =  

برای تاييد روش پوسته با شرايط مرزی معادل،تاکادا و همكاران سه مدل که شامل المان پوسته 

متر با شرايط مرزی باز هم  333يگری المان پوسته به طول متر با شرايط مرزی ثابت و د 163به طول 

که در شكل قبل نشان داده  متر با شرايط مرزی معادل، 03ثابت و مدل سوم المان پوسته به طول 

همانگونه که .شده اند را با يكديگر مقايسه نمودند که نتيجه اين مقايسه در شكل زير ارائه شده است

متر از جايی به بعد با دو مدل  163ا شرايط مرزی گيردار به طول مشخص است پاسخ مدل پوسته ب

متری  333متر و 163شود.نكته مهم اينكه برای انجام محاسبات برای مدل می ديگر مقداری متفاوت

ساعت الزم بوده ولی برای مدل با شرايط مرزی معادل فقط حدود نيم  2/2و  2زمانی حدود به ترتيب 

 انجامد که اين نشان از صرفه جويی زياد در زمان محاسبات دارد.می طول ساعت زمان محاسبات به

PARSETHYLENE  تاکادا همچنين نشان داد که در صورت اينكه مقدار جابجايی گسل

PARSETHYLENE  تاکادا همچنين نشان داد که در صورت اينكه مقدار جابجايی گسل

توان بخش استاتيكی اصطكاک را ناديده گرفت و مقدار نيروی محوری را از رابطه زير 

PARSETHYLENE 
توان بخش استاتيكی اصطكاک را ناديده گرفت و مقدار نيروی محوری را از رابطه زير 

برای تاييد روش پوسته با شرايط مرزی معادل،تاکادا و همكاران سه مدل که شامل المان پوسته 

PARSETHYLENE 

برای تاييد روش پوسته با شرايط مرزی معادل،تاکادا و همكاران سه مدل که شامل المان پوسته 

يگری المان پوسته به طول 

PARSETHYLENE 

 333يگری المان پوسته به طول 

PARSETHYLENE 

متر با شرايط مرزی باز هم  333

PARSETHYLENE 

متر با شرايط مرزی باز هم  متر با شرايط مرزی باز هم  333 333 

PARSETHYLENE 

متر با شرايط مرزی باز هم  333 333 

 PARSETHYLENEکه در شكل قبل نشان داده 

که در شكل قبل نشان داده 

 PARSETHYLENEشده اند را با يكديگر مقايسه نمودند که نتيجه اين مقايسه در شكل زير ارائه شده است

شده اند را با يكديگر مقايسه نمودند که نتيجه اين مقايسه در شكل زير ارائه شده است

KISH
تنش تسليم لوله و ٍ مدول االستيسيته لوله

KISH
تنش تسليم لوله و ٍ مدول االستيسيته لوله

KISHتاکادا همچنين نشان داد که در صورت اينكه مقدار جابجايی گسل 
تاکادا همچنين نشان داد که در صورت اينكه مقدار جابجايی گسل 
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 [28]مقايسه مدل اجزا محدود با مرزهای متفاوت -22-2شكل 

 

 charisو   george p.kouretzisمدفون تحت اثر انتشار موج های در ادامه روند مطالعه روی لوله

j.gantes   مدفون مستقيم در برخورد با امواج برشی های لهيك کار تحليلی را روی لو 2330در سال

محوری ،محيطی و برشی با فرض عدم وجود های انجام دادند و يكسری روابط را برای محاسبه کرنش

اندرکنش بين لوله و خاک پيشنهاد کردند.آنها مطابق شكل زير فرض کردند که اگر يك موج با زاويه 

Φ باشد که اين موج می ر راستای محوری و عمود بر محور لولهبا لوله برخورد کند دارای دو مولفه د

و سرعت ظاهری   L/cos Φتای محوری دارای طول موج  همانگونه که از شكل مشخص است در راس

C/cos Φ   و در راستای عمود بر محور دارای طول موجL/sin Φ   و سرعت ظاهری C/sin Φ  

 باشد.می

متناسب با زاويه برخورد موج با لوله و زاويه هايی ،جابجايیآنها در نهايت مطابق با تابع موج 

در روابط کلی ها بردار سرعت ذرات با صفحه انتشار موج ،بدست آورده و با جايگذاری اين تغيير مكان

و صفحات ،روابطی را برای محاسبه ها محوری ،محيطی و برشی موجود در تئوری پوستههای کرنش

 موج پيشنهاد نمودند.تحت برخورد ها اين کرنش

PARSETHYLENE در ادامه روند مطالعه روی لوله

PARSETHYLENE های در ادامه روند مطالعه روی لوله

PARSETHYLENE  های

يك کار تحليلی را روی لو

PARSETHYLENE 
يك کار تحليلی را روی لو

انجام دادند و يكسری روابط را برای محاسبه کرنش

PARSETHYLENE 
های انجام دادند و يكسری روابط را برای محاسبه کرنش

PARSETHYLENE 
های 

اندرکنش بين لوله و خاک پيشنهاد کردند.آنها مطابق شكل زير فرض کردند که اگر يك موج با زاويه 

PARSETHYLENE 

اندرکنش بين لوله و خاک پيشنهاد کردند.آنها مطابق شكل زير فرض کردند که اگر يك موج با زاويه 

ر راستای محوری و عمود بر محور لوله

PARSETHYLENE 

ر راستای محوری و عمود بر محور لوله

تای محوری دارای طول موج 

PARSETHYLENE 

تای محوری دارای طول موج 

PARSETHYLENE 

و سرعت ظاهری 

PARSETHYLENE 

و سرعت ظاهری 

KISH
KISHدر ادامه روند مطالعه روی لوله
در ادامه روند مطالعه روی لوله
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 [28]تجزيه برداری برخورد موج با زاويه تمايل در راستای محوری و عمود بر محور -23-2شكل 

 

آناليز کردند و نتايج را با روابط تحليلی  ansis همچنين مدل اجزا محدود را توسط برنامه ها آن

 ر شكل زير نشان داده شده است.مقايسه نمودند که نمايی شماتيك از مدل اجزا محدود بكار رفته د

 

 [28]نمايی شماتيك از هندسه و شرايط مرزی مدل سه بعدی -24-2شكل 

 

PARSETHYLENE تجزيه برداری برخورد موج با زاويه تمايل در راستای محوری و عمود بر محور

PARSETHYLENE تجزيه برداری برخورد موج با زاويه تمايل در راستای محوری و عمود بر محور

همچنين مدل اجزا محدود را توسط برنامه 

PARSETHYLENE 
همچنين مدل اجزا محدود را توسط برنامه 

مقايسه نمودند که نمايی شماتيك از مدل اجزا محدود بكار رفته د

PARSETHYLENE 

مقايسه نمودند که نمايی شماتيك از مدل اجزا محدود بكار رفته د

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
KISHتجزيه برداری برخورد موج با زاويه تمايل در راستای محوری و عمود بر محور
تجزيه برداری برخورد موج با زاويه تمايل در راستای محوری و عمود بر محور
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بدست آمده ،در هرکدام از نقاط های در رابطه با شرايط بارگذاری بايد گفت که جابجايی

 عماللوله به طور مستقيم و بدون در نظر گرفتن هيچگونه اندر کنشی بين لوله و خاک اهای المان

منظور از عدم وجود اندر کنش در خاک و لوله در روش موجود ،فرض مدل نكردن و نبودن .شودمی

 باشد.می خاک اطراف لوله

در دانشگاه  2332پيوسته ،حلبيان و حكم آبادی در سال های در ادامه روند مدلسازی لوله

مرزی انتهای لوله از شرايط  صنعتی اصفهان گسلش و انتشار موج را شبيه سازی کردند و برای شرايط

مرزی معادل تاکادا که در بحث قبل ارائه گرديد ،استفاده نمودند و يك مطالعه پارامتريك روی رفتار 

 مدفون انجام دادند.های لوله

متمادی تحقيقاتی در اين زمينه انجام دادند که در های محققين ديگری نيز در طی اين سال

 مختصری از کارهای آنها پرداخته خواهد شد.ادامه به ذکر نامشان و بيان 

Takada   تاثيرلغزش لوله را در پاسخ بدست آورد و نشان داد که اتصاالت نرم 1322در سال

 باشد.می لغزشی ناشی از زلزله مناسبهای برای جذب کرنش

Hindy   و Novak  نشان دادند که حالت بحرانی برای خط لوله زمانی رخ 1323در سال 

که خط لوله مجبور باشد همانند زمين اطراف آن تغيير شكل دهد.آنها همچنين پاسخ لوله  را  دهدمی

در ها متفاوت بدست آورند و نشان دادند که بيشترين تنشهای در فصل مشترک دو خاک با سختی

همچنين برای اولين بار لوله را به عنوان يك سيستم پيوسته به صورت ها افتاد.آنمی مرز اتفاق

 فنری )وينكلر (مدلسازی کرده و پاسخ لوله را بدست آوردند. های متمرکز با تكيه گاههای جرم

آنها  .استاتيكی و ديناميكی محيط پيوسته به دست آمدهای اندرکنش خاک و لوله با توجه به تئوری

کات تصادفی همچنين تاثير اتصاالت را در پاسخ لوله مورد بررسی قرار داده و پاسخ لوله را برای حر

زمين بدست آوردندو از تحليل طيفی برای ارزيابی پاسخ لوله در جهت محوری و جانبی استفاده 

 کردند.

PARSETHYLENE .مختصری از کارهای آنها پرداخته خواهد شد

PARSETHYLENE .مختصری از کارهای آنها پرداخته خواهد شد

تاثيرلغزش لوله را در پاسخ بدست آورد و نشان داد که اتصاالت نرم 

PARSETHYLENE 
تاثيرلغزش لوله را در پاسخ بدست آورد و نشان داد که اتصاالت نرم 

لغزشی ناشی از زلزله مناسب

PARSETHYLENE 

میلغزشی ناشی از زلزله مناسب

PARSETHYLENE 

باشد.می

PARSETHYLENE 

باشد.

نشان دادند که حالت بحرانی برای خط لوله زمانی رخ

PARSETHYLENE 

نشان دادند که حالت بحرانی برای خط لوله زمانی رخ

PARSETHYLENE 

که خط لوله مجبور باشد همانند زمين اطراف آن تغيير شكل دهد.آنها همچنين پاسخ لوله  را 

PARSETHYLENE 

که خط لوله مجبور باشد همانند زمين اطراف آن تغيير شكل دهد.آنها همچنين پاسخ لوله  را 

متفاوت بدست آورند و نشان دادند که بيشترين تنش

PARSETHYLENE 

متفاوت بدست آورند و نشان دادند که بيشترين تنش

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEهمچنين برای اولين بار لوله را به عنوان يك سيستم پيوسته به صورت 

همچنين برای اولين بار لوله را به عنوان يك سيستم پيوسته به صورت 

KISH.مدفون انجام دادند

KISH.مدفون انجام دادند

KISHمحققين ديگری نيز در طی اين سال
محققين ديگری نيز در طی اين سال
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آنها همچنين تاثير عايق کاری را در پاسخ لرزه ای لوله مورد مطالعه قرار داده و به اين نتيجه 

 لوله ميشود.های رسيدند که عايق کاری لوله منجر به کاهش تنش

Nelson   وWeidlinger  تكه تكه ،با های دو آناليز برای جابه جايی محوری خط لوله 1323در

از روش آناليز ها فرض اينكه تحت امواج زلزله لغزش بين خاک و لوله اتفاق نمی افتد ،انجام دادند.آن

ذبر که انعطاف پهای صلب با گرههای تير بر بستر االستيك استفاده کردند و لوله را بوسيله ی قسمت

لوله بدست  –طيف پاسخ فصل مشترک خاک .هستند مدل کردندها دارای فنر و ميراگر در محل گره

های گرهی لولههای آمده و از طيف پاسخ فصل مشترک برای تعريف فاکتور تقويت برای جا به جايی

 مدفون استفاده کردند.

نه ای تاثير حرکت لوله در در استفاده از مدل تير بر بستر االستيك و تئوری پوسته استوا

و   Wongتوسط  1323تصحيح حرکت سطح آزاد در آناليز ناديده گرفته شده بود که اين اثر در سال 

 .همكاران با استفاده از مدل کرنش سطح مورد بررسی قرار گرفت

Datta  و Masbady محوری و های مشاهده کردند که با افزايش شعاع تنش 1363در سال

 تحت تاثير شرايط مرزی افزايشها خمشی نزديك به انتهای لولههای يابند.تنشمی خمشی کاهش

برابر بزرگتر از  24و  3/13محوری و خمشی در انتهای گيردار به ترتيب حدود های تنش يابد.می

محوری و خمشی در های مفصلی ، تنشهای آنهايی هستند که در وسط لوله قرار دارند و برای انتها

 شوند.می نزديك به انتها به مقدار زيادی تقويتطول معين 

لوله در قسمت اعظمی از طول لوله از وسط،مستقل از شرايط انتهايی اند.با اين وجود های تنش

برای فهم اين نتيجه مينيمم طولی از لوله در آناليز ،برای هر نوع شرايط مرزی در نظر گرفته ميشود.با 

يابد و همچنين وزن لوله و مايع داخل آن  با وزن می کاهش %12لوله تقريبا های دفن سطحی ،تنش

خاک هم حجم اطراف آن تفاوت چندانی ندارد ،وجود مايع داخل لوله تاثير چندانی روی پاسخ لوله 

 نخواهد داشت.

PARSETHYLENE  تصحيح حرکت سطح آزاد در آناليز ناديده گرفته شده بود که اين اثر در سال

PARSETHYLENE  تصحيح حرکت سطح آزاد در آناليز ناديده گرفته شده بود که اين اثر در سال

همكاران با استفاده از مدل کرنش سطح مورد بررسی قرار گرفت

PARSETHYLENE 
همكاران با استفاده از مدل کرنش سطح مورد بررسی قرار گرفت

مشاهده کردند که با افزايش شعاع تنش

PARSETHYLENE 

مشاهده کردند که با افزايش شعاع تنش

خمشی نزديك به انتهای لوله

PARSETHYLENE 

خمشی نزديك به انتهای لوله

محوری و خمشی در انتهای گيردار به ترتيب حدود 

PARSETHYLENE 

محوری و خمشی در انتهای گيردار به ترتيب حدود 

مفصلی ، تنش

PARSETHYLENE 

های مفصلی ، تنش

PARSETHYLENE 

های 

KISH.مدفون استفاده کردند

KISH.مدفون استفاده کردند

KISHدر استفاده از مدل تير بر بستر االستيك و تئوری پوسته استوا
در استفاده از مدل تير بر بستر االستيك و تئوری پوسته استوا
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M.J.O’rourke   وG.castro  يك روش تحليلی را برای محاسبه لوله تحت اثر  1363در سال

محوری لوله و همچنين جابجايی نسبی های ند و حد باالی خميدگی  و کرنشانتشار موج ارائه کرد

 تحميل شده توسط امواج زلزله بين لوله و خاک در اتصاالت را مورد بررسی قرار دادند.

Ariman  وmuleski  در زلزله بسيار شبيه ها به اين نتيجه رسيدند که جابجايی لوله 1361در

خمشی در مقايسه با محوری نا چيز است  و در های مچنين کرنشباشد و همی به جابجايی زمين

های خمشی دارای مقدار باالتری ميباشد و ديگر اينكه تغيير شكلهای با قطر باال ،تغيير شكلهای لوله

 يابد.می شود ،شدتمی که لوله از خاک سفت وارد نرمهايی محوری لوله در محل

k.kobo  وH.ishida  با شدت باال های مدفون را در زلزلههای کرنش در لوله ،افزايش 1361در

کوچك اما با تراز مشابه از نظر شتاب ماکزيمم را نتيجه گرفتند و همچنين هايی را در مقايسه با زلزله

 مهم طراحی اعالم کردند.های توزيع جا به جايی ناشی از زلزله در راستای محور لوله را فاکتور

Datta  نشان دادند که افزايش در فرکانس امواج 1364و همكاران درV ، S  وP  که به لوله

همچنين با افزايش فرکانس ،تنش .در لوله را در پی خواهد داشتها کنند ،افزايش تنشمی برخورد

حلقوی ايجاد شده به عمق مدفون و نوع موج نيز بستگی های حلقوی ممكن است کاهش يابدوتنش

 دارند.

T.akiyoshi  و K.fuchida  مدفون در سطح های مطالعاتی روی اثر لغزش لوله 1364در سال

در راستای   Pمشترک لوله و خاک انجام دادند و نتيجه گرفتند که بيشترين لغزش زمانی که موج 

محور لوله منتشر شود رخ خواهد داد و همچنين نسبت سختی لوله به خاک نيز با مقدار لغزش رابطه 

 مستقيم خواهد داشت.

مدفون از تئوری تير بر بستر االستيك بهره گرفته های ر تحقيقات صورت گرفته بر روی لولهاکث

اين پديده توسط تئوری پوسته .اند.عيب اين مدل آن است که پديده کمانش در آن قابل ارزيابی نيست

سخ در آناليز پا.شودمی آيند به خوبی شرح دادهمی در سه جهت به دستها بدليل اينكه جابجايی

تواند توسط يك پوسته ی استوانه ای االستيك می مدفون تحت امواج عبوری زلزله ، لولههای لوله

PARSETHYLENE توزيع جا به جايی ناشی از زلزله در راستای محور لوله را فاکتور

PARSETHYLENE توزيع جا به جايی ناشی از زلزله در راستای محور لوله را فاکتور

PARSETHYLENE 
نشان دادند که افزايش در فرکانس امواج 

PARSETHYLENE 
نشان دادند که افزايش در فرکانس امواج 

در لوله را در پی خواهد داشت

PARSETHYLENE 

در لوله را در پی خواهد داشت

حلقوی ايجاد شده به عمق مدفون و نوع موج نيز بستگی 

PARSETHYLENE 

حلقوی ايجاد شده به عمق مدفون و نوع موج نيز بستگی 

مطالعاتی روی اثر لغزش لوله

PARSETHYLENE 

مطالعاتی روی اثر لغزش لوله

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEمشترک لوله و خاک انجام دادند و نتيجه گرفتند که بيشترين لغزش زمانی که موج 

مشترک لوله و خاک انجام دادند و نتيجه گرفتند که بيشترين لغزش زمانی که موج 

KISH و

KISH وH.ishida

KISHH.ishida وH.ishida و

KISH وH.ishida و

KISHهايی 
KISHکوچك اما با تراز مشابه از نظر شتاب ماکزيمم را نتيجه گرفتند و همچنين هايی 

KISHهايی کوچك اما با تراز مشابه از نظر شتاب ماکزيمم را نتيجه گرفتند و همچنين هايی کوچك اما با تراز مشابه از نظر شتاب ماکزيمم را نتيجه گرفتند و همچنين 
هايی کوچك اما با تراز مشابه از نظر شتاب ماکزيمم را نتيجه گرفتند و همچنين هايی 
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و همكاران در سال   Dattaايزوتوپ نازک در محيط ويسكواالستيك نيم بينهايت در نظر گرفته شود.

مدفون را برای با توجه به تئوری پوسته با در نظر گرفتن تقارن محوری ، آناليز سه بعدی لوله  1362

اسخ ديناميكی لوله به امواج فشاری برخوردی که در طول لوله منتشر ميشود را انجام |تعيين 

 کم و طول موجهای بلند انجام داده اند.های دادند.آنها اين آناليز را برای امواج با فرکانس

Wang  باالی واقع در  با قطرهای يا لولهها گزارش کردند که در تونل 1362و همكاران در سال

های آيد. در سنگ ابتدا تنشمی سنگ و يا مدفون در خاک اطراف نرم،رفتارهای متفاوتی بوجود

يابد.در حاليكه اگر خاک اطراف نرم باشد می حلقوی با افزايش فرکانس افزايش و سپس کاهش

ج با لوله ،برای بوجود آمده از برخورد امواهای دهند.تنشمی در فرکانس پايين رخها ماکزيمم تنش

 و محيط نرم و سخت با هم متفاوتند. Vو  S ، Pامواج 

S.takada  و K.tanbe  های يك آناليز شبه استاتيكی سه بعدی روی لوله 1362و در سال

را برای حل عددی مسئه ارائه   ERAUL-IIپيوسته و تكه تكه انجام دادند و نسخه جديدی از برنامه 

فوالدی های از جمله نتايج آنها روی لولهها ارات در نقاط مهار شده و خمکردند که وجود بيشترين خس

 بود.

S.Takada  وS.Higashi  برای آناليز لرزه ای لوله از يك مدل پوسته به جای  1332در سال

مدل تير استفاده کردند و از اين طريق تغيير شكل سطح مقطع را مشاهده کردند که اين کار در مدل 

 ود.تير مقدور نب

S.Takada  وS.Katagiri  محيطی و اثر های مدل پوسته را بسط دادند و تنش 1332نيز در

پيچش سطح مقطع را تحت اثر نشست زمين مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که تاج لوله 

 باشد که امكان مشاهده اين نتايج توسط مدل تير نبود.می دارای مقدار تنش بيشتری نسبت به کف

F.Berrones  و Vassilev  يك مدل اجزای محدود دو بعدی را برای محاسبه  1333در

پيشنهاد کردند که اين مدل پيشنهادی آنها المان ايزوپارامتريك ها خمشی و محوری در لولههای تنش

ها فنر برای مرزهای چهار ضلعی دو بعدی برای خاک و المان تير دو نودی برای لوله و همچنين المان

PARSETHYLENE  و در سال

PARSETHYLENE  و در سال

پيوسته و تكه تكه انجام دادند و نسخه جديدی از برنامه 

PARSETHYLENE 
پيوسته و تكه تكه انجام دادند و نسخه جديدی از برنامه 

ارات در نقاط مهار شده و خم

PARSETHYLENE 

ارات در نقاط مهار شده و خم

برای آناليز لرزه ای لوله از يك مدل پوسته به جای 

PARSETHYLENE 

برای آناليز لرزه ای لوله از يك مدل پوسته به جای 

مدل تير استفاده کردند و از اين طريق تغيير شكل سطح مقطع را مشاهده کردند که اين کار در مدل 

PARSETHYLENE 

مدل تير استفاده کردند و از اين طريق تغيير شكل سطح مقطع را مشاهده کردند که اين کار در مدل 

KISH ها

KISH در فرکانس پايين رخها

KISHدر فرکانس پايين رخ

KISHو محيط نرم و سخت با هم متفاوتند.

و محيط نرم و سخت با هم متفاوتند.
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های شد که اندرکنش خاک و لوله توسط يك اتصال االستيك در نقاط مشترک المانشامل می را

 شد.می خاک و لوله تعريف

قبلی های بر مبنای مشاهدات صورت گرفته در زلزله S.K Jainو   S.R.Dash 2332در سال 

های بر لولهبيان کردند که پارگی کششی و کمانش موضعی و تيری از مهمترين خسارات وارد شده 

کششی و فشاری اتصاالت لوله و همچنين خميدگی محيطی از های پيوسته بوده و گسيختگی

 باشد.می تكه تكههای مشاهده شده در لولههای بيشترين خرابی

R.Qorbani  وF.R.rofooei  پيوسته تحت های ،يك مطالعه پارامتريك روی لوله2336در سال

آنها در اين تحقيق لوله را به صورت المان تير و خاک .قائم انجام دادندبارگذاری زلزله با فرض انتشار 

شبيه سازی کردند و اثرات تغييرات   ANSISدر برنامه  ALAآيين نامه های اطراف آن را توسط فنر

هندسی لوله و جنس خاک را روی جابجايی نسبی خاک و لوله مشاهده نمودند که افزايش جابجايی 

 و خاک با نرم شدن خاک از نتايج کار آنها ميباشد. در فصل مشترک لوله

 

 خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج  -2-4

شكل  Tهای ميانی و بخشهای مستقيم و خمهای يك شبكه از خطوط لوله از يك سری لوله

لوله  خمشی اضافی و افزايش خسارت بههای باعث ايجاد کرنشها تشكيل شده است که وجود اين

ميگردد.تحليل خطوط لوله مدفون دارای خم برای تاثيرات انتشار امواج براساس روش ارائه شده برای 

يا نقاط مهاری مجازی استوار ها نسبی در خمهای خطوط لوله مستقيم با در نظر گرفتن جابجايی

مبتنی بر  دارای خم را ميتوان به دو بخش آناليزهایهای تحقيقات صورت گرفته روی لوله.است

 تحليل و عددی تقسيم بندی کرد.های روش

 

 

 

PARSETHYLENE  هندسی لوله و جنس خاک را روی جابجايی نسبی خاک و لوله مشاهده نمودند که افزايش جابجايی

PARSETHYLENE  هندسی لوله و جنس خاک را روی جابجايی نسبی خاک و لوله مشاهده نمودند که افزايش جابجايی

و خاک با نرم شدن خاک از نتايج کار آنها ميباشد.

PARSETHYLENE 
و خاک با نرم شدن خاک از نتايج کار آنها ميباشد.

خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج 

PARSETHYLENE 

خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج 

مستقيم و خم

PARSETHYLENE 

مستقيم و خم

PARSETHYLENE 

های 

PARSETHYLENE 

های 

خمشی اضافی و افزايش خسارت به

PARSETHYLENE 

خمشی اضافی و افزايش خسارت به

 PARSETHYLENEميگردد.تحليل خطوط لوله مدفون دارای خم برای تاثيرات انتشار امواج براساس روش ارائه شده برای 

ميگردد.تحليل خطوط لوله مدفون دارای خم برای تاثيرات انتشار امواج براساس روش ارائه شده برای 

KISH بارگذاری زلزله با فرض انتشار

KISH بارگذاری زلزله با فرض انتشار

KISHهای 
KISHآيين نامه های 

KISHهای آيين نامه های آيين نامه 
های آيين نامه های 
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 تحلیلی های با استفاده از روشها تحقیقات انجام شده روی خم

خط لوله ،صلب و يا انعطاف های تحليلی محاسبات ميتواند بر اساس اين فرض که خمهای روش

 زی با شاخه طولی انتشارپذير باشند ،انجام پذيرد.فرض بر اين است که امواج لرزه ای در جهت موا

 .يابد و خط لوله در انتهای اين دو امتداد مهار شده فرض ميشودمی

و خم  به صورت ها هريك از اين امتداد.دهدمی شكل زير نيروهای وارد در ناحيه خم را نشان

  L1مقدار برش جانبی در ناحيه خم و نيز نيروی محوری  قطعه  S1.پيكره آزاد نشان داده شده اند

، طول موثر لغزش در جايی که ’Lفاصله .نمايدمی در محل محور لوله در خم عمل Mلنگر .باشدمی

 باشد.می کندمی نيروی اصطكاک عمل

 

 [28]نيروی عمل کننده در نزديكی يك خم  -22-2 شكل

 

 صلبهای خم

بطور  1322در سال  Iqbal و  Goodlingو  1324در سال   Chu و   Shahدر اين روش تحليل 

 ورودی و خروجی خم را انعطاف پذير ولی خود خم را صلب فرضهای محافظه کارانه ای شاخه

ورودی و خروجی هم در نظر  های يعنی هيچگونه چرخش نسبی ناشی از خمش بين مماس کنند،می

PARSETHYLENE K
ISHنيروی اصطكاک عمل

KISHمینيروی اصطكاک عمل

KISHکندمی

KISHکند

KISH
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، جابجايی خاک pΔ،به صورت تفاضل جا به جايی قطعه لوله  Δنمی گيرد.جابهجايی ناشی از لغزش 

sΔ ،.در خم محاسبه ميگردد 

Shah  وChu  براساس نظريه تير بر بستر االستيك رابطه ای را برای محاسبه  1324درL’ (

دو قطعه لوله ،خواص خاک در ارتباط با هر قطعه و های طول لغزش ( ارائه کردند که بستگی به طول

 سختی نسبی دو قطعه دارد.

محاسبه لنگر و ديگر پارامترها از نوشتن  رابطه ميان نيروی کلی و نيروی برشی و همچنين

شود.اين روش می روابط تعادل در شاخه طولی و استفاده از نظريه تير بر بستر االستيك محاسبه

فوق العاده محافظه کارانه ای از تنش خمشی گردد.يك روش های تواند منجر به برآوردمی تحليل

 گردد.می امه ارائهتحليل که انعطاف پذيری خم را دخالت ميدهد در اد

 

 انعطاف پذیرهای خم

را صلب فرض مينمود ،اما به هر حال عموما در خم مقداری تغيير شكل که ها روش پيشين خم

در سالهای  Goodlingآيد.می تمايل به کاستن مقدار لنگرهای خمشی در خم دارد،بوجود

 جدار نازک ارائه کرد. منحنیهای روابطی را براساس تحليل خمش در لوله 1323،1363،1363

خمشی براساس فرض انعطاف پذير بودن خم بسيار کمتر از آنهاييست که با فرض های تنش

آيد.ولی به هر حال قيد در خم ممكن است منجر به بيضی شدگی گردد که می صلب بودن خم بدست

يب خمشی محاسبه شده در يك ضرهای ( توصيه ميكند تنش1363)  Goodlingدر اين راستا 

 جهت به حساب آوردن تاثير قيد ضرب گردند.2افزايش 

فرض کردند که کرنش  Goodlingهمانند  1323در سال  Chuو   Shahبايد توجه داشت که 

 کوچك زمين درستهای باشد که اين فرض تنها برای کرنشمی لوله برابر با ماکزيمم کرنش زمين

برای خاک مورد استفاده قرار داده و کرنش  باشد.آنها همچنين فرض يك مدل پالستيك صلب رامی

PARSETHYLENE 

را صلب فرض مينمود ،اما به هر حال عموما در خم مقداری تغيير شكل که 

PARSETHYLENE 

را صلب فرض مينمود ،اما به هر حال عموما در خم مقداری تغيير شكل که 

تمايل به کاستن مقدار لنگرهای خمشی در خم دارد،بوجود

PARSETHYLENE 

تمايل به کاستن مقدار لنگرهای خمشی در خم دارد،بوجود

های 

PARSETHYLENE 

منحنیهای 

PARSETHYLENE 

منحنی

خمشی براساس فرض انعطاف پذير بودن خم بسيار کمتر از آنهاييست که با فرض 

PARSETHYLENE 

خمشی براساس فرض انعطاف پذير بودن خم بسيار کمتر از آنهاييست که با فرض 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENEآيد.ولی به هر حال قيد در خم ممكن است منجر به بيضی شدگی گردد که 

آيد.ولی به هر حال قيد در خم ممكن است منجر به بيضی شدگی گردد که 

KISHتواند منجر به برآورد

KISHتواند منجر به برآورد

KISHتحليل که انعطاف پذيری خم را دخالت ميدهد در اد
تحليل که انعطاف پذيری خم را دخالت ميدهد در اد
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ثابت فرض نموده اند که اين فقط برای يك طول موج بسيار بزرگتر از  ’Lزمين را روی طول موثر 

 کاربرد دارد. ’Lطول 

روشی را برای پيش بينی جابجايی خم بيان کردند که   Koikeو  shinozuka ، 1323در سال 

ه صورت يك موج سينوسی انتقالی با طول موج محدود فرض در اين روش آنها موج رايلی را ب

در راستای اين فرض جابجايی لوله را در نقطه ای که جابجايی زمين صفر است با جابجايی .نمودند

،بر مبنای آناليزهای سازه ای ها زمين برابر دانستند و يك معادله ساده را برای کرنش لوله در خم

شود و نيروها و می برابر با يك چهارم طول موج فرض ’Lآنها ،طول موثر مشابه توسعه دادند.در آناليز 

 آيند.می لنگرها بوسيله معادالت سازگاری جابجايی در خم بدست

 

 اجزا محدودهای با استفاده از روشهای تحقیقات انجام شده روی خم

S.saionji  وK.Taguchi  و اتصال  دارای زانويیهای نشان دادند که قسمت 1362در سالT 

باشد و ماکزيمم تنش کششی در اين نواحی ها میآسيب پذير تر از ديگر قسمتها شكل در لوله

 .اثرگذار است

S.Takada  وN.Horinouchi   برنامه حل عددی جديدی را برای آناليز آتصاالت 1363در سال 

 T  شكل و پيوندی با عنوان ERAUL_T  و ERAUL_C رفتند که رفتار ارائه نمودند و نتيجه گ

شكل و پيوندی در آناليز لرزه ای تفاوت زيادی دارند و از نقطه نظر طراحی مهندسی اين Tاتصاالت 

 طراحی متفاوتی را بايد به کار گرفت.های لرزه ای ،معيارهای اتصاالت در محيط

 2333روش تحليلی موجود در آيين نامه سال   T.Koike و   Y.Ogawa 2331در سال 

در ناحيه خم لوله ، با کمك مدل اجزا محدود توسعه ها لرزه ای ژاپن را برای محاسبه کرنشطراحی 

شود که باعث می شديد جابجايی نسبی بين لوله و خاک اينقدر زيادهای دادند.در زمان وقوع زلزله

فرض گردد.در اين صورت از روابط آيين نامه از آن جهت که با می ايجاد کرنش پالستيك در زانويی

PARSETHYLENE تحقیقات انجام شده روی خم

PARSETHYLENE های تحقیقات انجام شده روی خم

PARSETHYLENE  های

در سال 

PARSETHYLENE 
1362در سال 

PARSETHYLENE 
نشان دادند که قسمت1362

PARSETHYLENE 
نشان دادند که قسمت

آسيب پذير تر از ديگر قسمت

PARSETHYLENE 

ها میآسيب پذير تر از ديگر قسمت

PARSETHYLENE 

ها می

PARSETHYLENE 

باشد و ماکزيمم تنش کششی در اين نواحی 

PARSETHYLENE 

باشد و ماکزيمم تنش کششی در اين نواحی 

برنامه حل عددی جديدی را برای آناليز آتصاالت

PARSETHYLENE 

برنامه حل عددی جديدی را برای آناليز آتصاالت

ارائه نمودند و نتيجه گ

PARSETHYLENE 

ارائه نمودند و نتيجه گ

 PARSETHYLENEشكل و پيوندی در آناليز لرزه ای تفاوت زيادی دارند و از نقطه نظر طراحی مهندسی اين 

شكل و پيوندی در آناليز لرزه ای تفاوت زيادی دارند و از نقطه نظر طراحی مهندسی اين 

KISHلنگرها بوسيله معادالت سازگاری جابجايی در خم بدست

KISHلنگرها بوسيله معادالت سازگاری جابجايی در خم بدست
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االستيك ماندن خم مطرح شده اند و کرنش در خم را توسط يك ضريب کاهشی به جابجايی مرتبط 

 ميكنند،نمی توان استفاده کرد.

در قالب يك پايان نامه دکترا يك مدل دوبعدی  McLaughlin و   O’Rouke،   2333در سال 

يك به مدل عددی وارد اجزا محدود درست کردند و موج سينوسی رايلی را به صورت شبه استات

اينچ در يك خاک ماسه ای و ضريب کاهشی  2و  24نمودند و برای يك لوله فوالدی با قطر و ضخامت 

  Koikeو  Shinozukaو Shah  1324 و   Chu برای فوالدی با سطح صاف ، نتايج اجزا محدود ، 0/3

 .ده شده استرا با يكديگر مقايسه کردند که نتايج اين مقايسه در جدول آور 1323

 
Pipe strain 

Finite 

Pipe strain 
Shino &koike 

Tw/G=K 

q=1 

Pipe strain 
Shino &koike 

TW/G=K 

Q=3.14 /2 

 
Effective slip 

length,L’ 
shah & chu 

 
Pipe strain 

shah &chu 

 
Ground strain 

1.66E-4 2.34E-4 8.31E-5 140 1.45E-4 3.6E-4 
1.16E-3 1.23E-3 1.08E-3 393 1.09E-3 1.08E-3 
2.15E-3 2.23E-3 2.08E-3 618 2.63E-3 1.8E-3 
2.83E-3 3.21E-3 2.71E-3 618 2.69E-3 1.8E-3 

کوچك زمين مقداری های همانگونه که از جدول مشخص است ،روش اجزا محدود برای کرنش

بدست آمده های دهد.مقادير کرنشمی کمتر و با افزايش کرنش زمين ،مقاديری فراتر از کرنش زمين

حد باال و پايين قابل قبول و منطقی را نمی دهد.به عنوان مثال مقدار کرنش   Chuو   Shahتوسط 

تواند به می متر بيشتر از مقدار بدست آمده از روش اجزا محدود ميدهد که اين 233برای طول موج 

 علت عدم وجود محدوديت برای طول موج در روش پيشنهادی آنها باشد.

و   Shinozukaه ديگر که از جدول نتيجه ميشود ،تطابق خوب نتايج بدست آمده از روش نكت

Koike  در حالت ها باشد. همچنين همانگونه که مشخص است مقادير کرنشمی با اجزا محدود

 ( بيشتر از حالت پالستيك شده است.q=1االستيك )

را روی لوله مدفون دارای خم انجام  آنها در ادامه روند تحقيقاتی خود يك آناليز شبه استاتيك

محوری و خمشی در ناحيه خم ارائه کردند  که های دادند و يك حل تحليلی را برای محاسبه کرنش

 شود.می توضيحات بيشتر در اين رابطه با اين روش در ادامه بيان

PARSETHYLENE 5

PARSETHYLENE 5

1.08E

PARSETHYLENE 1.08E-

PARSETHYLENE -3

PARSETHYLENE 3

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
2.08E

PARSETHYLENE 
2.08E-

PARSETHYLENE 
-3

PARSETHYLENE 
3

PARSETHYLENE 
2.71E

PARSETHYLENE 
2.71E-

PARSETHYLENE 
-3

PARSETHYLENE 
3

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
همانگونه که از جدول مشخص است ،روش اجزا محدود برای کرنش

PARSETHYLENE 
همانگونه که از جدول مشخص است ،روش اجزا محدود برای کرنش

کمتر و با افزايش کرنش زمين ،مقاديری فراتر از کرنش زمين

PARSETHYLENE 

کمتر و با افزايش کرنش زمين ،مقاديری فراتر از کرنش زمين

حد باال و پايين قابل قبول و منطقی را نمی دهد.به عنوان مثال مقدار کرنش 

PARSETHYLENE 

حد باال و پايين قابل قبول و منطقی را نمی دهد.به عنوان مثال مقدار کرنش 

متر بيشتر از مقدار بدست آمده از روش اجزا محدود ميدهد که اين

PARSETHYLENE 

متر بيشتر از مقدار بدست آمده از روش اجزا محدود ميدهد که اين

علت عدم وجود محدوديت برای طول موج در روش پيشنهادی آنها باشد.

PARSETHYLENE 

علت عدم وجود محدوديت برای طول موج در روش پيشنهادی آنها باشد.

 PARSETHYLENEه ديگر که از جدول نتيجه ميشود ،تطابق خوب نتايج بدست آمده از روش 

ه ديگر که از جدول نتيجه ميشود ،تطابق خوب نتايج بدست آمده از روش 

KISHPipe strain

KISHPipe strain

Shino &koike

KISHShino &koike

w/G=K

KISH
w/G=K

q=1KISH
q=1KISH

KISH
2.34EKISH
2.34EKISH



 

62 

واند ايجاد تمی باشد ومی آنها از اين جهت که مولفه افقی موج رايلی موازی با شاخه طولی خم

محوری کند موج برخوردی با لوله را از نوع رايلی و به شكل سينوسی فرض کردند که های کرنش

موازی با محور لوله و در راستای طولی منتشر ميشود.لوله در امتداد شاخه طولی به دو ناحيه لغزش 

(I( و غير لغزش )IIتقسيم ) اصله ای برابر با يك شوند و همچنين به علت سينوسی بودن موج ،در فمی

که ناشی از ها چهارم طول موج از خم ،نقطه کرنش صفر زمين ميباشد و در نتيجه بيشترين کرنش

دهد.در می محوری در شاخه طولی و خمشی در شاخه عرضياست در ناحيه خم رخهای ترکيب کرنش

   II slipX-(λ/4 (ناحيهباشد آنگاه طول   slipXدهد می نتيجه اگر طول ناحيه ای که لغزش در آن رخ

و جا به جايی   slipXميباشد. با نوشتن معادالت سازگاری در شرايط مرزی ،روابطی برای تعيين طول 

 محوری پيشنهاد کردند.های ناشی از نيروهای اصطكاکی و بار

در رابطه با شاخه عرضی نيز بايد اشاره کرد که اين بخش به دو قسمت تقسيم شده است.ناحيه 

I می ی است که لغزش عرضی خاک رخبخش( دهد و لوله مانند تير بر بستر غير االستيكBIEF روی )

محلی است که هيچ لغزش عرضی بين لوله و خاک رخ نمی  IIعمل ميكند و ناحيه  Lpيك فاصله 

( رفتار ميكند.با نوشتن معادالت سازگاری در شاخه BEFدهد و لوله مانند يك تير بر بستر االستيك )

ی و با استفاده از شرايط مرزی بويژه در محل اتصال نواحی دارای لغزش عرضی و بدون آن اصل

 Lpهمچنين با کمك نظريه تير بر بستر االستيك و روابط موجود در اين روش ، روابطی برای محاسبه 

 ( و لنگر خمشی در زانويی بدست آوردند.BIEF،جابجايی در گوشه سمت چپ شاخه عرضی )

O’rourke  و  McLaughlin  به منظور مقايسه نتايج حل تحليلی ،از يك  2333در همان سال

نوشته شد برای شبيه سازی مسئله استفاده کردند که در  Nastranمدل اجزا محدود که در برنامه 

رابطه با جزئيات مدل سازی بايد اشاره کرد که آنها برای مدلسازی لوله المان تير را مورد استفاده قرار 

متر را برای هر شاخه خم مدل نموده  که برابر با يك چهارم طول موجی  122د و طولی برابر دادن

مورد استفاده در مدل لوله فوالدی با رفتار های باشد.ديگر اينكه طول المانمی متر233باندازه 

تنها تيری که های متر بوده و خاک اطراف مدل در هر نقطه  روی لوله توسط المان1االستيك برابر 

PARSETHYLENE  در رابطه با شاخه عرضی نيز بايد اشاره کرد که اين بخش به دو قسمت تقسيم شده است.ناحيه

PARSETHYLENE  در رابطه با شاخه عرضی نيز بايد اشاره کرد که اين بخش به دو قسمت تقسيم شده است.ناحيه

ی است که لغزش عرضی خاک رخ

PARSETHYLENE 
میی است که لغزش عرضی خاک رخ

PARSETHYLENE 
دهد و لوله مانند تير بر بستر غير االستيك )می

PARSETHYLENE 
دهد و لوله مانند تير بر بستر غير االستيك )

محلی است که هيچ لغزش عرضی بين لوله و خاک رخ نمی 

PARSETHYLENE 

محلی است که هيچ لغزش عرضی بين لوله و خاک رخ نمی 

PARSETHYLENE 

( رفتار ميكند.با نوشتن معادالت سازگاری در شاخه 

PARSETHYLENE 

( رفتار ميكند.با نوشتن معادالت سازگاری در شاخه 

ی و با استفاده از شرايط مرزی بويژه در محل اتصال نواحی دارای لغزش عرضی و بدون آن 

PARSETHYLENE 

ی و با استفاده از شرايط مرزی بويژه در محل اتصال نواحی دارای لغزش عرضی و بدون آن 

همچنين با کمك نظريه تير بر بستر االستيك و روابط موجود در اين روش ، روابطی برای محاسبه 

PARSETHYLENE 

همچنين با کمك نظريه تير بر بستر االستيك و روابط موجود در اين روش ، روابطی برای محاسبه 

 PARSETHYLENE( و لنگر خمشی در زانويی بدست آوردند.

( و لنگر خمشی در زانويی بدست آوردند.

KISH ميباشد. با نوشتن معادالت سازگاری در شرايط مرزی ،روابطی برای تعيين طول

KISH ميباشد. با نوشتن معادالت سازگاری در شرايط مرزی ،روابطی برای تعيين طول

KISHناشی از نيروهای اصطكاکی و بار
های ناشی از نيروهای اصطكاکی و بار KISH

های 
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های اين المان.دارای درجه آزادی محوری باشند به محيط اطراف متصل بودند شبيه سازی شده بودند

 جابجايی( –االستو پالستيك خاکی بودند که مشخصات سختی )نيرو های تير معادل فنر

 آيد:می در جهت محوری و جانبی به ترتيب از روابط زير بدستها لوله

=П/3 DHγ(uT 

3080.-=0.234uX 

Dqh=γHNuP 

0.03)(h+D/2)-=(0.02uY 

 :که در آن 

ϴK ضريب فشار جانبی خاک در حالت سكون: 

H  عمق مدفون خاک : 

Dقطر خارجی خط لوله : 

γوزن مخصوص خاک : 

 k.ضريب کاهشی که به مشخصات سطح خارجی لوله بستگی دارد : 

qhN  ضريب ظرفيت باربری افقی: 

uX  وuY های نيرومتناظر با های :جابجايیut و up   

الزم به ذکر است که خاک استفاده شده در آناليز ماسه نسبتا سفت بوده و کرنش زمين به 

صورت جابجايی بدست آمده  از رابطه زير در جهت محوری شاخه طولی به شكل يك تابع سينوسی 

 يی صفربه طوری که نقطه ابتدايی شاخه طولی دارای جا به جا.شودمی به شرايط مرزی اعمال

 باشد.می

(λ/2П)sin(2Пx/λ)gUg(x)=є 

باشد.نمايی شماتيك از مدل اجزا می کرنش زمين gєطول موج و مقدار  λکه در اين رابطه 

 محدود آنها در شكل زير ارائه شده است.

های مختلف زمين مقادير جابجايی محوری و جانبی و کرنشهای در ادامه آنها برای کرنش

در خم ها ی زانويی بدست آوردند که با افزايش کرنش زمين مقادير اين کرنشمحوری و خمشی را برا

PARSETHYLENE 
: ضريب کاهشی که به مشخصات سطح خارجی لوله بستگی دارد.

PARSETHYLENE 
: ضريب کاهشی که به مشخصات سطح خارجی لوله بستگی دارد.

PARSETHYLENE 

الزم به ذکر است که خاک استفاده شده در آناليز ماسه نسبتا سفت بوده و کرنش زمين به 

PARSETHYLENE 

الزم به ذکر است که خاک استفاده شده در آناليز ماسه نسبتا سفت بوده و کرنش زمين به 

 PARSETHYLENEصورت جابجايی بدست آمده  از رابطه زير در جهت محوری شاخه طولی به شكل يك تابع سينوسی 

صورت جابجايی بدست آمده  از رابطه زير در جهت محوری شاخه طولی به شكل يك تابع سينوسی 

KISHضريب فشار جانبی خاک در حالت سكون:

KISHضريب فشار جانبی خاک در حالت سكون:

: عمق مدفون خاک

KISH
: عمق مدفون خاک

KISH: قطر خارجی خط لوله
: قطر خارجی خط لوله
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شدند ،همچنين با مقايسه نتايج بدست می افزايش يافته و به مقدار کرنش خود زمين بسيار نزديك

آمده از روش تحليلی و اجزا محدود اين نتيجه گرفته شد که تقريبا در تمامی حاالت نتايج روش 

 ی محافظه کارانه ترو دارای حد باالتری بوده است.تحليلی پيشنهاد

ها همانطور که از مطالب ارائه شده مشخص شد اکثريت کارهای عددی صورت گرفته روی لوله

تحت بارگذاری زلزله بسيار اندک مورد نظر قرار ها از نوع شبه استاتيكی بوده و پاسخ ديناميكی لوله

،طی يك تحقيق  2336در سال   F.R.Rofooeiو  R.Qorbaniگرفته شده است که در اين زمينه 

پيوسته با فرض انتشار قائم ،کرنش بدست آمده در لوله ی پيوسته را با کرنش بدست های روی لوله

آمده در لوله پيوسته را با کرنش ايجاد شده در لوله ی دارای زانويی مقايسه کردند که نتايج حاکی از 

 شود.می تنش و کرنش در اين ناحيه در مقايسه با لوله پيوسته اين بود که وجود خم باعث افزايش

S.Takada   و Y.Kuwata   وS.Yamasaki   يك مطالعه عددی روی شبكه ای  2336در سال

باشد انجام داده اند و مشاهده کردند که پاسخ لرزه ای می شكل و زانويی Tاز لوله که ترکيبی اتصاالت 

در همسايگی يكديگر روی ها باشد.همچنين وجود لولهمی لت پيوستهدر شبكه بيشتر از حاها لوله

باشد که البته می تكه تكههای تاثيرگذار است که باعث افزايش پاسخ در مقايسه با لولهها پاسخ لوله

 اين تفاوت تقريبا ناچيز است.

D.Lee  و B.H.Kim   دند و ، لوله دارای خم را تحت بارگذاری زلزله قرار دا2333در سال

را در دو نوع خاک نرم و سفت  ارائه کردند که براساس نتايج آنها مقادير پاسخ در ها مقادير کرنش

در اين رابطه  با مدلسازی مورد استفاده در اين تحقيق الزم .باشدمی نرم بيشتر از سفتهای خاک

شار قائم موج مورد بررسی لوله را به صورت المان تير و زلزله را با فرض انتها است اشاره شود که آن

قرار دادند که در نتيجه اين فرض به علت بی نهايت بودن سرعت انتشار موج در صفحه افق تمامی 

 آيد.می نقاط مدل بدون هيچكونه تاخير زمانی و به صورت همزمان به ارتعاش در

 و   O’Rourkeدارای خم بايد به کار های از ديگر تحقيقات صورت گرفته روی لوله

McLaughlin  اشاره کرد که با استفاده از مدل شبه استاتيك اجزا محدود ارائه شده در  2333در سال

PARSETHYLENE Y.Kuwata 

PARSETHYLENE Y.Kuwata  و

PARSETHYLENE  وS.Yamasaki 

PARSETHYLENE S.Yamasaki 

شكل و زانويی

PARSETHYLENE 
میشكل و زانويی

PARSETHYLENE 
باشد انجام داده اند و مشاهده کردند که پاسخ لرزه ای می

PARSETHYLENE 
باشد انجام داده اند و مشاهده کردند که پاسخ لرزه ای 

PARSETHYLENE 

باشد.همچنين وجود لوله

PARSETHYLENE 

باشد.همچنين وجود لوله

تاثيرگذار است که باعث افزايش پاسخ در مقايسه با لوله

PARSETHYLENE 

تاثيرگذار است که باعث افزايش پاسخ در مقايسه با لوله

، لوله دارای خم را تحت بارگذاری زلزله قرار دا

PARSETHYLENE 

، لوله دارای خم را تحت بارگذاری زلزله قرار دا

 PARSETHYLENEرا در دو نوع خاک نرم و سفت  ارائه کردند که براساس نتايج آنها مقادير پاسخ در 

را در دو نوع خاک نرم و سفت  ارائه کردند که براساس نتايج آنها مقادير پاسخ در 

KISH آمده در لوله پيوسته را با کرنش ايجاد شده در لوله ی دارای زانويی مقايسه کردند که نتايج حاکی از

KISH آمده در لوله پيوسته را با کرنش ايجاد شده در لوله ی دارای زانويی مقايسه کردند که نتايج حاکی از

KISHاين بود که وجود خم باعث افزايش
اين بود که وجود خم باعث افزايش
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که در باال به آن اشاره شد،يك مطالعه پارامتريك روی اثر تغييرات هندسی مدل مانند  2333سال 

ماسه ای تغييرات قطر ،ضخامت لوله،طول موج منتشر شده و غيره روی پاسخ لوله ای مدفون در خاک 

 نسبتا سفت انجام دادند.

الزم به ذکر است که اکثر تحقيقاتی که در زمينه اثر انتشار امواج روی لوله مدفون در نواحی 

درجه فرض شده 33خم انجام گرفته و در باال به آنها اشاره گرديد ،زاويه لوله در ناحيه خم از نوع 

 است.

 

 

PARSETHYLENE K
ISH



 

 

 

 

 

 فصل سوم
 « روش تحقیق» 

 

PARSETHYLENE فصل سوم

PARSETHYLENE فصل سوم

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
روش تحقیق

PARSETHYLENE 
روش تحقیق

KISH
KISHفصل سوم
فصل سوم
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 و طرح تحقیقروش  -1-3

 [29]:( hazus.sr2بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون) -1-3-3

و موسسه  FEMA( حاصل پژهش مشترک hazus.sr2راهنمای ارزيابی خسارت ناشی از زلزله)

های باشد و شامل نحوه ارزيابی خسارت ناشی از زلزله برروی سازهمی ملی علوم ساختمان آمريكا

باشد مطابق با اين روش نشت از لوله بيشتر در اثر امواج زلزله می ه شريانهای حياتیمختلف از جمل

باشد و می تابعی از تغيير شكل دائمی زمين %23تابعی از بيشينه سرعت زمين و  %63افتد و می اتفاق

ز تابعی ا %63و PGAتابعی از  %23افتد و می شكست لوله در اثر تغيير شكلهای بزرگ زمين اتفاق

PGDشود و آسيب می همچنين در اين روش لوله به دو دسته ترد و انعطاف پذير تقسيم.می باشد

مستقيماً احتمال روان گرايی وارد  hazus. در مدل يابدمی کاهش %23انعطاف پذير های پذيری لوله

روش روان از نظر اين ها شده است که نشان دهنده اين است که مهمترين جابجائی ماندگاربرروی لوله

تجربی چهار های مدفون تحت اثر موج بر اساس دادههای باشد. الگوريتم آسيب پذير لولهمی گرايی

تطبيق داده شده است همچنين  hazusزلزله آمريكا و دو زلزله مكزيك به دست آمده است و باروش 

 , EGUCHIالگوريتم آسيب پذيری خطر لوله مدفون تحت اثر روان گرايی بر پايه مطالعات 

HOMEGGER باشد.  اين راهنما به منظور برآورد زمان می چدنی شبكه آب سنديگوهای برروی لوله

را به دو گروه کوچك وبزرگ ها مورد نياز جهت احيای سامانه خطوط لوله آسيب ديده در اثر زلزله لوله

 ن در گروه بزرگ قراراينچ در گروه کوچك وبزرگ تر از آ 23تا قطر ها تقسيم بندی نموده است لوله

 گيرد.می گيرد. تعداد روزهای مورد نياز جهت بازسازی شبكه در اين روش مورد بررسی قرارمی

PARSETHYLENE باشد و شامل نحوه ارزيابی خسارت ناشی از زلزله برروی سازه

PARSETHYLENE باشد و شامل نحوه ارزيابی خسارت ناشی از زلزله برروی سازه

ه شريانهای حياتی

PARSETHYLENE 
میه شريانهای حياتی

PARSETHYLENE 
باشد مطابق با اين روش نشت از لوله بيشتر در اثر امواج زلزله می

PARSETHYLENE 
باشد مطابق با اين روش نشت از لوله بيشتر در اثر امواج زلزله 

تابعی از بيشينه سرعت زمين و 

PARSETHYLENE 
تابعی از بيشينه سرعت زمين و 

شكست لوله در اثر تغيير شكلهای بزرگ زمين اتفاق

PARSETHYLENE 

میشكست لوله در اثر تغيير شكلهای بزرگ زمين اتفاق

PARSETHYLENE 

افتد و می

PARSETHYLENE 

افتد و 

همچنين در اين روش لوله به دو دسته ترد و انعطاف پذير تقسيم

PARSETHYLENE 

همچنين در اين روش لوله به دو دسته ترد و انعطاف پذير تقسيم

hazus

PARSETHYLENE 

hazus مستقيماً احتمال روان گرايی وارد

PARSETHYLENE 

مستقيماً احتمال روان گرايی وارد 

شده است که نشان دهنده اين است که مهمترين جابجائی ماندگاربرروی لوله

PARSETHYLENE 

شده است که نشان دهنده اين است که مهمترين جابجائی ماندگاربرروی لوله

PARSETHYLENE 

ها 

PARSETHYLENE 

از نظر اين ها 

PARSETHYLENE 

از نظر اين 

 PARSETHYLENEمدفون تحت اثر موج بر اساس داده

های مدفون تحت اثر موج بر اساس داده PARSETHYLENE 

های 

KISH
بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون)

KISH
بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون)

راهنمای ارزيابی خسارت ناشی از زلزله)

KISH(راهنمای ارزيابی خسارت ناشی از زلزله

KISHملی علوم ساختمان آمريكا
KISHمیملی علوم ساختمان آمريكا

باشد و شامل نحوه ارزيابی خسارت ناشی از زلزله برروی سازهمی KISH
باشد و شامل نحوه ارزيابی خسارت ناشی از زلزله برروی سازه
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 .برای محاسبه تعداد روزهای جهت تعميرات فرضيات زير به کار برده شده است

 باشد.می ساعت 10ساعات کاری در روز  -

ساعت  6ساعت يك نشت و  4تجهيزات برای تعمير لوله کوچك يك گروه چهار نفره با تمام  -

 کنند.می يك شكستگی را برطرف

ساعت يك شكستگی را  12ساعت يك نشت و  0برای تعمير لوله بزرگ يك گروه چهار نفره  -

 کنند.می تعمير

خطوط لوله های از سامانه bخطی دارد و درصد تعميرات در روز  روند تعميرات با زمان رابطه -

 است. b/aمير دارد با کارگر ثابت برابر روز که نياز به تع aکه 

-  

 [29]مربوط به نرخ خسارت خطوط لوله مدفون hazusروابط  -1-3جدول 

 PGDنرخ آسيب درهرکيلومترناشی PGVنرخ آسيب در هرکيلومتر نشی از  نوع لوله

2.25RR=0.0001*PGV ترد
 0.56RR=prob*PGD 

 *2.25RR=0.3*0.0001*PGV 0.56PGDRR=0.3*prob انعطاف پذير

RR شودمی برحسب تعداد خرابی در کيلومتر تعريف 

PGV بر اساس سانتی متر بر ثانيه 

PGD باشدمی بر اساس اينچ 

 

 v.i: [30]شاخص آسیب پذیری روش -1-3-2

ضريب وزنی  pc، ضريب وزنی عامل جنس لوله  dcدر اين روش ضريب وزنی عامل قطر لوله 

، ضريب icعامل شدت زلزله بر اساس مقياس مرکالی اصالح شده  ، ضريب وزنیgcعامل شرايط زمين 

وضريب وزنی عامل پتانسيل   1c،ضريب وزنی عامل روان گرائی منطقه  fcوزنی عامل گذر لوله از گسل 

 .دهندمی مقادير ضرائب وزنی را ارائه 3و6و2و0و2و4و3شود.  جداول می ،در نظر گرفته scزمين لغزش

از عوامل فوق الذکر در شرايط مختلف وضرب نمودن ضريب وزنی هر عامل  با وزن دهی به هر يك

آيد. مطابق جدول می ( هر قسمت از شبكه جمع آوری فاضالب به دستVIشاخص آسيب پذيری )

آسيب پذيری هر قسمت از شبكه فاضالب  3وبر اساس مقادير محاسبه شده اين شاخص از رابطه  13

PARSETHYLENE   روابط

PARSETHYLENE   روابطhazus

PARSETHYLENE hazus

نرخ آسيب در هرکيلومتر نشی از 

PARSETHYLENE 
نرخ آسيب در هرکيلومتر نشی از 

PARSETHYLENE 
RR=0.0001*PGV

PARSETHYLENE 
RR=0.0001*PGV

PARSETHYLENE 
RR=0.3*0.0001*PGV

PARSETHYLENE 
RR=0.3*0.0001*PGV

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

برحسب تعداد خرابی در کيلومتر تعريف

PARSETHYLENE 

برحسب تعداد خرابی در کيلومتر تعريف

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

بر اساس سانتی متر بر ثانيه

PARSETHYLENE 

بر اساس سانتی متر بر ثانيه

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

می

PARSETHYLENE 

باشدمی

PARSETHYLENE 

باشد

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

 PARSETHYLENE، ضريب وزنی عامل جنس لوله 

، ضريب وزنی عامل جنس لوله 

KISHروز که نياز به تع

KISHمير دارد با کارگر ثابت برابر روز که نياز به تع

KISH روز که نياز به تعمير دارد با کارگر ثابت برابر روز که نياز به تعمير دارد با کارگر ثابت برابر

KISHروز که نياز به تعمير دارد با کارگر ثابت برابر روز که نياز به تع

KISHروابط  
روابط  
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گيرد.الزم می زياد و آسيب پذيری متوسط و آسيب پذيری کم قراردر يكی از سه حالت آسيب پذيری 

مدفون های به ذکر است که انتخاب ضرائب وزنی هر عامل بر اساس رکورد خسارت وارده به شبكه لوله

 gcضريب وزنی شرايط زمين  2در جدول  .طی زلزله پيشين به همراه قضاوت مهندسی تهيه شده است

 .)آئين نامه زلزله ايران( معادل سازی شده است2633ه در استاندارد بر اساس انواع خاک ذکر شد

( معادل آن بر MMIشدت زلزله عالوه بر مقياس مقداری اصالح شده ) 0همچنين در جدول 

 ايران رايج تر است نيز آمده است.  2633که در استاندارد  PGAحسب 

 scl.ci.cg.cf.cp.cd.VI=c 

 d c[30]لولهضريب وزنی عامل قطر  -2-3 جدول

 (dقطر لوله ) dcضريب 

1.0 D<75mm 

1.3 75mm<d<150mm 

3.3 150mm<d<250mm 

3.2 250mm<d<450mm 

3.2 450mm<d<1000mm 

3.4 d>1000mm 

 

 pc[30]: ضريب وزنی عامل جنس لوله ،3-3جدول

 جنس خط لوله pcضريب 

 چدن نرم 3.3

 چدنی 1.3

 سفالی 3

 آزبست 2.2

 پلی اتيلن 3.1

 بتنی 2

 

 gc[30]ضريب وزنی عامل شرايط زمين:  -4-3 جدول

 نوع زمين gcضريب 

 Iخاک نوع 3.2

 IIخاک نوع 1

 IIIخاک نوع 2

 IVخاک نوع 2.3

PARSETHYLENE 1.3

PARSETHYLENE 1.3

3.3

PARSETHYLENE 
3.3

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
250mm<d<450mm

PARSETHYLENE 
250mm<d<450mm

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 
450mm<d<1000mm

PARSETHYLENE 
450mm<d<1000mm

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

d>1000mm

PARSETHYLENE 

d>1000mm

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

: ضريب وزنی عامل جنس لوله ،

PARSETHYLENE 

[30]: ضريب وزنی عامل جنس لوله ،

PARSETHYLENE 

[30]

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE K
ISH

KISH
1.0 KISH
1.0 KISH

KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
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 iC [30]ضريب وزنی عامل شدت زلزله،  -2-3جدول 

 شدت زلزله ضريب

1.3 MMI<8 
PGA<0.25G 

2.1 MMI<9<8 
0.25G<PGA<0.45G 

2.4 MMI<10<9 
PGA<0.6G<0.45G 

3.3 MMI<11<10 
0.6G<PGA<0.9G 

3.2 MMI<11 
PGA>0.9G 

 

 FC [30]ضريب وزنی عامل عبور لوله از گسل -0-3 جدول

 گذر از گسل ضريب

 بدون گذر 1

 يك گذر 2

 گذرهای متعدد 2.4

 

 I[30]Cضريب وزنی عامل روانگرايی منطقه -2-3 جدول

 روانگرايی ضريب

1 <510<PL 

2 5<PL<15 

2.4 PL>15 

 

 CSضريب  CSضريب وزنی عامل پتانسيل زمين لغزش -6-3جدول 

 پتانسيل زمين لغزش 

 بدون خطر 1

 خطر متوسط 2

 خطر باال 2.4

 

 طبقه بندی آسيب پذيری لرزه ای شبكه -3-3جدول 

 VIشاخص  سطح آسيب پذيری رنگ

 VI<5>0 کم سبز

 VI<12<5 متوسط نارنجی

 VI<12 زياد قرمز

 

PARSETHYLENE 2.4

PARSETHYLENE 2.4

PARSETHYLENE 
ضريب وزنی عامل روانگرايی منطقه

PARSETHYLENE 
ضريب وزنی عامل روانگرايی منطقه

PARSETHYLENE 

روانگرايی

PARSETHYLENE 

روانگرايی

PARSETHYLENE 

<5

PARSETHYLENE 

<51

PARSETHYLENE 

10<PL

PARSETHYLENE 

0<PL

PARSETHYLENE 

5<PL<15

PARSETHYLENE 

5<PL<15

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PL>15

PARSETHYLENE 

PL>15

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

PARSETHYLENE 

ضريب 

PARSETHYLENE 

CSضريب 

PARSETHYLENE 

CS

KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
KISH
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 ]13[وش تجزیه و تحلیل داده هار -1-2

 :(GISتعریف سیستم اطالعات مکانی)

هاونيروی انسانی  افزار، داده، مدلها،الگوريتم افزار،سخت ازنرم متشكل يافته سازمانای مجموعه

برای جمع آوری، آماده سازی،ساختاردهی، ذخيره سازی، بروز رسانی، پردازش، نمايش و تجزيه و 

ع سيستم هدف مديريت اطالعات مكان مرجع به ومكانی است. در اين نهای دادهتحليل )آناليز( انواع 

 باشد.می منظور اتخاذ تصميمات بهينه

 :(Data)تعریف داده

 به هم مرتبط که با فرمت خاصی تنظيم شده باشند.های مجموعه ای مرتب از واقعيت

 (:Spatial Dataتعریف داده مکانی)

به موقعيتی منتسب شده باشد. داده مكانی دارای دو مولفه ی داده ی مكانی داده ای است که 

 زير است:

 باشد.می موقيتی يا گرافيكی که ارائه دهنده مو قعيت عارضههای داده 

 توصيفی که مبين توصيفات داده است.های داده 

 :(Data Modelمدل داده)

العات توصيفی مدل داده نشان دهنده ی تبديل دنيای واقعی با حفظ روابط هندسی و اط

 مربوطه به دنيای ديجيتال و منطقی است.

 (Raster Model( و رستری)Vector Modelدو مدل داده هندسی مهم وجود دارد: برداری)

 

 

PARSETHYLENE Spatial Data

PARSETHYLENE Spatial Data

داده ی مكانی داده ای است که 

PARSETHYLENE 
به موقعيتی منتسب شده باشد. داده مكانی دارای دو مولفه ی داده ی مكانی داده ای است که 

PARSETHYLENE 
به موقعيتی منتسب شده باشد. داده مكانی دارای دو مولفه ی 

موقيتی يا گرافيكی که ارائه دهنده مو قعيت عارضه

PARSETHYLENE 

موقيتی يا گرافيكی که ارائه دهنده مو قعيت عارضه

PARSETHYLENE 

توصيفی که مبين توصيفات داده است.

PARSETHYLENE 

توصيفی که مبين توصيفات داده است.

مدل داده نشان دهنده ی تبديل دنيای واقعی با حفظ روابط هندسی و اط

PARSETHYLENE 

مدل داده نشان دهنده ی تبديل دنيای واقعی با حفظ روابط هندسی و اط

KISH
Data

KISH
Data

مجموعه ای مرتب از واقعيت

KISHمجموعه ای مرتب از واقعيت

KISHتعریف داده مکانی)
Spatial DataKISHتعریف داده مکانی)

Spatial Data
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 مدل داده برداری و رستری.1-3شكل 

 

 مدل داده برداری:

ر مدل شود. دمی در مدل داده برداری همه اشيا به صورت نقطه، خط يا پليگون نمايش داده

داده برداری هر نقطه به صورت يك مختصات با دو مولفه )دو بعدی( يا سه مولفه )سه بعدی( تعريف و 

گردد. عوارض خطی به صورت رشته ای از نقاط مختصات دار به هم متصل شده، نمايش داده می ثبت

 گردد.می گردند. سطح نيز به صورت خطوط بسته نمايش داده و ثبتمی و ثبت

های نمايد.در دادهمی را ذخيرهها ه برداری به دو صورت اسپاگتی و توپولوژيكی دادهمدل داد

مشكل ها اسپاگتی ارتباط عوارض با هم تعريف نشده است و استخراج ارتباط عوارض در اين نوع داده

 يا ناممكن است.

بين عوارض در باشد. وجود ارتباط می اما در داده هی توپولوژيكی ارتباط عوارض قابل استخراج

 باشد.می GISمكانی يك امر حياتی برای برخی از آناليزهای سيستم های داده

 مدل داده ی رستری:

ريز و منظم که های در مدل رستری کل سطح گرافيكی نقشه به شبكه ای از سلول

ها از پيكسل n×mشود. فرمت رستری در واقع يك آرايه می شود تقسيممی نيز ناميده (pixelپيكسل)

PARSETHYLENE 
در مدل داده برداری همه اشيا به صورت نقطه، خط يا پليگون نمايش داده

PARSETHYLENE 
در مدل داده برداری همه اشيا به صورت نقطه، خط يا پليگون نمايش داده

داده برداری هر نقطه به صورت يك مختصات با دو مولفه )دو بعدی( يا سه مولفه )سه بعدی( تعريف و 

PARSETHYLENE 

داده برداری هر نقطه به صورت يك مختصات با دو مولفه )دو بعدی( يا سه مولفه )سه بعدی( تعريف و 

گردد. عوارض خطی به صورت رشته ای از نقاط مختصات دار به هم متصل شده، نمايش داده 

PARSETHYLENE 

گردد. عوارض خطی به صورت رشته ای از نقاط مختصات دار به هم متصل شده، نمايش داده 

گردند. سطح نيز به صورت خطوط بسته نمايش داده و ثبت

PARSETHYLENE 

میگردند. سطح نيز به صورت خطوط بسته نمايش داده و ثبت

PARSETHYLENE 

گردد.می

PARSETHYLENE 

گردد.

 PARSETHYLENE را ذخيرهها 

 PARSETHYLENEمی را ذخيرهها 

نمايد.در دادهمی PARSETHYLENE 

نمايد.در داده

KISH
KISH
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نمايش دهنده يك موقعيت در سطح زمين است و متناظر با يك محدوده ها است. هر يك از پيكسل

 و مقادير مربوطه به آنها يك اليه ناميدهها باشد. يك مجموعه از پيكسلمی مكانی در دنيای واقعی

 شود.می

قدرت باشد  می اندازه ضلع پيكسل در دنيای واقعی معرف کوچكترين جزء قابل تشخيص

شود. در صورتی که عوارض متفاوتی درون يك پيكسل جای گرفته باشند، پيكسل می تفكيك ناميده

 گردد.می يابد و ای باعث کاهش دقت هندسی در نمايش دادهمی تنها به يكی از آنها اختصاص

 

 ArcGIS Desktopمعرفی نرم افزار  

پردازيم و در می ESRIشرکت محصول ArcGIS Desktopدر اين قسمت به معرفی نرم افزار 

 دهيم.می مورد بررسی قرار  ArcGIS 10اين نرم افزار يعنی  13ادامه به طور خاص نسخه 

 به صورت تقريبی آورده شده است( :ها )تاريخ ESRIخالصه ای از محصوالت شرکت 

 3383   ARC/INFO 

 پايگاه داده ای با لبزارهای گرافيكی برای نمايش و تحليل داده 

 تار دادهساخ 

 (نقطهPoint(خط ،)Arc/Line(چند وجهی ،)Polygon) 

  3333حدود   ArcView 1.0 

 فقط قابل نمايش 

 عامليت بسيار محدود 

  3333نیمه دهه  ARCView versions 2 and 3  

 دارای امكانات زياد 

 قابل ويرايش داده و تحليل 

  دارای ساختارShape File 

PARSETHYLENE  اين نرم افزار يعنی

PARSETHYLENE  اين نرم افزار يعنی

ESRI

PARSETHYLENE 
ESRIتاريخ(

PARSETHYLENE 
)تاريخ

پايگاه داده ای با لبزارهای گرافيكی برای نمايش و تحليل داده

PARSETHYLENE 

پايگاه داده ای با لبزارهای گرافيكی برای نمايش و تحليل داده

KISH  معرفی نرم افزار

KISH  معرفی نرم افزارArcGIS Desktop

KISHArcGIS Desktop

KISHدر اين قسمت به معرفی نرم افزار 
در اين قسمت به معرفی نرم افزار 
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 ليت با برنامه نويسیتوانايی گسترش دادن و اضافه کردن قاب 

  3333سال   ArcGIS Desktop  

 هر دو نرم افزار های دارای قابليتARC/INFO   و ArcView 

 قابليت اجرا در محيط ويندوز 

  دارای ساختارShape File 

 Geodatabases 

 قابل برنامه نويسی با زبانVisual Basic 

 ... 

  جدیدهای تا اکنون انتشار نسخه 2333از سال 

 ArcGIS Desktopنرم افزار  هایسطح

 شود:می در سه سطح زير به کاربران ارائه ArcGISنرم افزار     

 ArcView زير است:های که دارای قابليت 

 (توليد نقشهmake maps) 

 (پرسش از دادهquery data) 

 (تحليل روابط فضائیanalyze spatial relationships) 

 (ويرايش خصوصيات و اطالعات توصيفیedit features and attributes) 

 ArcEditor زير است:های که دارای قابليت 

 تمام قابليت باال به عالوه: 

 داده مكانیهای توليد و ويرايش فرمت 

 ArcInfo  زير است:های سطح کامل نرم افزار است که دارای قابليت 

 تمام  قابليت باال به عالوه: 

 مكانیی هابيشتری جهت آناليز انواع دادههای ابزار 

PARSETHYLENE ArcGIS Desktop

PARSETHYLENE ArcGIS Desktop

در سه سطح زير به کاربران ارائه

PARSETHYLENE 
در سه سطح زير به کاربران ارائه

های 

PARSETHYLENE 

زير است:های 

PARSETHYLENE 

زير است:

analyze spatial relationships

PARSETHYLENE 

analyze spatial relationships)

PARSETHYLENE 

)

edit PARSETHYLENE 

edit features and attributesPARSETHYLENE 

features and attributes

KISH
2333

KISH
تا اکنون انتشار نسخه2333

KISH
تا اکنون انتشار نسخه

ArcGIS Desktop
KISH

ArcGIS Desktop
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 ArcGIS سطوح  -2-3شكل 

 

 نرم افزارهای قابلیت

 دهد:می زير را اختيار کاربر قرارهای اين نرم افزار مجموعه ای از نرم افزار

 ArcCatalog زير است:های دارای قابليت 

  ايجادdataset 

 مكانیهای کپی کردن داده 

  مديريتdatasetها 

 :ايجاد خصوصيات جديد نظير 

– Feature class 

– Geometric network 

– Relationships 

– Topology class 

 ArcMap زير است:های که داری قابليت 

 توليد نقشه 

PARSETHYLENE  3شكل

PARSETHYLENE  3شكل

PARSETHYLENE 

زير را اختيار کاربر قرار

PARSETHYLENE 

زير را اختيار کاربر قرار

KISH
KISH
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 نماد گزاری ويژگی ها 

 ويرايش 

 جستجو و تشخيص داده 

  پردازش به کمكtoolbox 

 ArcGlobe 

 ArcScene دهد که می که به ما اين اجازه راها : محيطی برای نمايش سه بعدی داده

 مختلفی در سه بعد فضايی برای يك نقشه داشته باشيم.نماهای 

 دراین پروژه 

های مختلف مهندسی مورد توجه قرار گرفته استفاده از سيستم اطالعات مكانی اخيرا در حوزه

ها و نرم افزارهای مرتبط به آن به ما اين توانايی را است. توانايی تفسير و آناليز داده در اين سيستم

نتايج قابل اطمينان  .يم چندين پارامتر و عامل موثر در آناليزهای مختلف را انجام دهيمدهد تا بتوانمی

های اطالعات و حاصل نماييم. در زمينه مهندسی آب و فاضالب محققين بسياری کاربرد سيستم

 مكانی را در تفسير داده و استخراج نتايج حاصل از آناليزهای مكانی را اثبات نموده اند  

که يكی از شناخته شده ترين و کارآمد  ArcGIS Desktop 10.1ژوهش از نرم افزار در اين پ

ها استفاده گرديد. برای اين منظور ابتدا اطالعات مكانی است، برای آناليز دادههای ترين نرم افزار

ديد. گر GIS Readyهای مكانی موجود در بستر اين نرم افزار آماده گرديد و به اصطالح و اليهها داده

( Geo Referencingاين عمليات شامل تصحيح خطاهای ترسيمی و انجام عمليات هم مرجع سازی)

ها و با باشد. همچنين بسياری از اطالعات موجود به صورت نقشه کاغذی بودند و با اسكن نقشهمی

 ل گرديد.ها اين نقشه در نرم افزار به اطالعات رقومی تبدياخذ نقاط کنترل با توجه به گريد داده

ها بر اساس ها و اطالعات موجود و توع آناليز مورد نظر تمامی دادهدر ادامه با توجه به داده

 ها به صورت رستری تبديل گرديد.  (.پارامتر موثر آن

PARSETHYLENE است. توانايی تفسير و آناليز داده در اين سيستم

PARSETHYLENE است. توانايی تفسير و آناليز داده در اين سيستم

يم چندين پارامتر و عامل موثر در آناليزهای مختلف را انجام دهيم

PARSETHYLENE 
يم چندين پارامتر و عامل موثر در آناليزهای مختلف را انجام دهيم

حاصل نماييم. در زمينه مهندسی آب و فاضالب محققين بسياری کاربرد سيستم

PARSETHYLENE 
حاصل نماييم. در زمينه مهندسی آب و فاضالب محققين بسياری کاربرد سيستم

مكانی را در تفسير داده و استخراج نتايج حاصل از آناليزهای مكانی را اثبات نموده اند  

PARSETHYLENE 

مكانی را در تفسير داده و استخراج نتايج حاصل از آناليزهای مكانی را اثبات نموده اند  

ArcGIS Desktop 10.1

PARSETHYLENE 

ArcGIS Desktop 10.1 که يكی از شناخته شده ترين و کارآمد

PARSETHYLENE 

که يكی از شناخته شده ترين و کارآمد 

PARSETHYLENE 

ها استفاده گرديد. برای اين منظور ابتدا 

PARSETHYLENE 

ها استفاده گرديد. برای اين منظور ابتدا 

 PARSETHYLENEهای مكانی موجود در بستر اين نرم افزار آماده گرديد و به اصطالح 

 GIS ReadyPARSETHYLENEهای مكانی موجود در بستر اين نرم افزار آماده گرديد و به اصطالح 

GIS Ready

KISHدراین پروژه

KISHدراین پروژه

استفاده از سيستم اطالعات مكانی اخيرا در حوزه

KISH
استفاده از سيستم اطالعات مكانی اخيرا در حوزه

KISHاست. توانايی تفسير و آناليز داده در اين سيستم
است. توانايی تفسير و آناليز داده در اين سيستم
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 GISلگوريتم تعيين مقداد خرابی تحت اثر موج زلزله در ا -3-3 شكل

 

 [17],[32]جامعه آماری -1-1

 استان چهار محال و بختياری :های از شهرستان "روجنشهر ب"مطالعه موردی 

 21.16 ودر عرضکيلومتری شهرکرد مرکز استان 22هزار نفر در 23اين شهر با جمعيتی حدود 

متر ميباشد. اين 2132ارتفاع شهر از سطح دريا .واقع شده استدرجه شمالی   32درجه شرقی و طول

اضالب برخور دار شد اين شهر تعداد زيادی زلزله شهر اولين شهر ی در استان بود که از شبكه ف

در طول روز تجربه ميكند و اين امر اهميت بررسی اسيب پذيری شبكه در اثر زلزله را نشان ا خفيف ر

 .کيلومتر ميباشد 124اين دارای شبكه فاضالبی با طول  .ميدهد

 

PARSETHYLENE    درجه شمالی

PARSETHYLENE    واقع شده استدرجه شمالی.

PARSETHYLENE واقع شده است.

شهر اولين شهر ی در استان بود که از شبكه ف

PARSETHYLENE 
شهر اولين شهر ی در استان بود که از شبكه ف

PARSETHYLENE 

در طول روز تجربه ميكند و اين امر اهميت بررسی اسيب پذيری شبكه در اثر زلزله را نشان 

PARSETHYLENE 

در طول روز تجربه ميكند و اين امر اهميت بررسی اسيب پذيری شبكه در اثر زلزله را نشان 

PARSETHYLENE 

.کيلومتر ميباشد 

PARSETHYLENE 

.کيلومتر ميباشد 

KISH مطالعه موردی

KISH مطالعه موردی"

KISH"روجنشهر ب

KISHروجنشهر ب

KISHاين شهر با جمعيتی حدود 
هزار نفر در 23اين شهر با جمعيتی حدود  KISH

هزار نفر در 23

KISHدرجه شمالی   
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 [32]موقعيت بروجن  -4-3شكل 

 

اتو کد شبكه فاضالب های اثر زلزله در شبكه ابتدا تقشه جهت براورد ميزان خسارت وارده در

وپس از تبديل  کرده   GISرا اصالح و به ها تهيه کرديم سپس نقشه شهر را از سازمان اب و فاضالب

هوايی شهر تطبيق داده های درصد شهر را با رقوم مشخص شده  در عكس13و2ان نقشه تحليل خطر 
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قرار ميدهيم سپس  نرخ GISه راپايه کار جهت استفاده در نرم افزار اصالح شده بدست امدهای و نقشه

 اسيب پذيری لرزه ای را تحت بيشترين سرعت زمين محاسبه ميكنيم 

 

 

 نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه  -1-4

تحليل خطر لرزه ای شهر های استفاده شده که شاتمل نقشهها در اين تحقيق از دو گروه از داده

 فاضالب ميباشد های کد شبكه لولههای شهو نق

 

احتمالی های هم تراز شتاب رهيافتهای شامل منحنی تحليل خطر شهر کههای نقشه -3-4-1

 سال عمر 23برای PGA10% ساله 422دوره بازگشت  و PGA2%ساله  22 مولفه افقی دوره بازگشت

 [33].مفيد سازه 
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 سال برای شهر بروجن 23درصد احتمال رويداد در  13و   23( با PGAنقشه شتاب روی سنگ بستر ) -2-3شكل 
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 نقشه شبکه فاضالب شهر: -2-4-1

جهت تهيه اين نقشه به سازمان آب و فاضالب استان چهار محال و بختياری مراجعه و فايل کد 

 .اصالح و نقشه زيز تهيه گرديد GISسپس فايل کد بوسيله نرم افزاز  .خطوط لوله تهيه شد

 

 (34خام فاضالب شهری)های نقشه -0-3 شكل
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 قشه شبكه فضالب بروجن )قطرلوله ها(ن -2-3 شكل
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 ها توصیف متغیر-4-3

اوليه های بيق نقشهو شتاب زلزله ميباشد که ما با تطها متغيرهای ما شامل مشخصات لوله

اصلی ما را در يك نگاه های زير را ترسيم کرديم که متغيرهای شتاب زلزله و شبكه فاضالب شهر نقشه

 در مقابل ما قرار داده است 
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 وشبكه فاضالب شهرPGA10نقشه  -1-4 شكل
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وشبكه فاضالب PGA2نقشه  -2-4 شكل
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 تحقیق و ارائه نتایج های بررسی فرضیه -4-2

زير حاصل شده های به دو روش خروجی GISاوليه به ورودی نرم افزار های ا قرار دادن دادهب

 است.

 و 2PGA%با دو شتاب زلزله  و  hazus sr2را با استفاده از روش ها ميزان خرابی لوله -4-2-1

PGA10% نشان ميدهد. 

 
PGA10%تحت HAZUS SR2تعداد خرابی  -3-4شكل 
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 PGA2%  SR2-%HAZUS   بی تحت تعداد خرا -4-4شكل 
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 را نشان ميدهد. PGA2%,PGA10%با  V.Iميزان خرابی تحت روش  -4-2-2

 
VIدرروشPGA2%ميزان خرابی تحت  -2-4شكل 
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 VIدرروش PGA10%زان خرابی تحت زلزله با مي -0-4 شكل
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 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق  -5-3

با تايجی دقيق و ن HAZUSتوان دريافت که روش می V.I و HAUSا مقايسه دو روش ب

و برنامه ريزی جهت شناسائی وانند جهت مقاوم سازی تمیدهد مسئوالن به راحتی به ما می جزئيات

توانند میها تصميم بگيرند. همچنين در پس از وقوع زلزله با در نظر گرفتن نقشه سيب پذيرآنقاط 

 .خرابی را تشخيص داده و عمليات احيا شبكه را با دقت بااليی انجام دهندميزان 

 

 بحث و نتیجه گیری -5-2

ها باال بودن ميزان خرابیها با توجه به زلزله خيز بودن منطقه و باز خوانی نتايج حاصله در نقشه

سيب پذير آو  ی پيش بينی اوليه تحقيقبه خوبی نشان دهندههای . و نقشهباشدکامال مشهود می

باشد ونياز به تقويت تعويض و استفاده از می حتمالیابودن شبكه فاضالب شهر در مقابل هرگونه زلزله 

 دهد.نشان می را با مقاومت بيشترهايی لوله

 

 پژوهشهای برگرفته از یافتههای پیشنهاد -5-1

فاضالب با در نظر  وبا توجه به نتايج حاصل پيشنهاد ميگردد تيمی از متخصصان سازمان آب 

اين تحقيق نسبت به بررسی بهسازی و ترميم شبكه فعلی اقدام و در صورت داشتن های گرفتن نقشه

 تر استفاده کنند با جنس مرغوبهايی بودجه کافی از لوله
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 بعدیهای هایی برای پژوهشپیشنهاد -5-4

و با استفاده  GISدر نرم افزار  هاديگر از جمله جنس لولههای گردد با تغيير متغيرپيشنهاد می

ممكن رسيد نيز های ترين و بهترين حالتديگر به بررسی چگونگی استفاده از مرغوبهای از روش

گردد با توجه به امكان بررسی ميزان کارگر مورد نياز و مدت زمان ترميم شبكه پس از پيشنهاد می

ها ذکر شده خود را جهت مقابله با حوادث نکه در اين تحقيق به آهايی زلزله با استفاده از روش

 .ماده نمودآاحتمالی 
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Abstract 

Iran is a country which is prone to earthquake and one of systems which is 

damaged because of earthquake is urban wastewater network. In this paper, it is tried to 

study the damages occurred on urban wastewater networks in case study about Boroujen 

network. In first chapter of this paper, most of definitions by the network about some 

branches of wastewater network and relevant reformations are studied. in second 

chapter of this research, the function of pipelines networks buried by the previous 

earthquake  is studied and also it is proceeded about the researches done regarding the 

relationships dominant on susceptibility in which some of the mentioned relationships 

are studied. In third chapter of this paper, the statistical society of some methods used in 

this research is studied and the software applied in this part are introduced. In Forth 

chapter, the data of the output results are analyzed which the results obtained by this 

research are including the output drawings of the software GIS that demonstrate the 

occurred damages in applied and clear way. Finally, some suggestions for using the 

aforesaid results by the researchers and authorities, especially disaster headquarter , 

have been presented. 

 

Keywords: vital arteries, earthquake, urban wastewater network, susceptibility 
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